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1. CADRUL LEGISLATIV EFICIENŢĂ ENERGETICĂ  
 
Legea nr. 121/ 2014 privind eficienţa energetică  
În conformitate cu cap.4 - Programe de măsuri - art. 9 alin.(12), alin.(13) și alin.(14) sunt 

prevăzute următoarele obligaţii : 

„(12) Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 5.000 

de locuitori au obligaţia să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care 

includ măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani. 

(13) Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 

20.000 de locuitori au obligaţia:  

a) să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe 

termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani;  

b) să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare sau să încheie un 

contract de management energetic cu o persoana fizică atestată în condiţiile legii sau cu o 

persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.  

(14) Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice prevăzute la alin. (12) şi alin. (13) lit. 

a) se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru Eficienţă 

Energetică şi se transmit Departamentului pentru Eficienţă Energetică până la 30 septembrie a 

anului în care au fost elaborate.”  în conformitate cu prevederile art. 7alin. (1) : 

„Administraţiile publice centrale achiziţionează doar produse, servicii, lucrării sau clădiri cu 

performanţe înalte de eficienţă energetică, în măsura în care această achiziţie corespunde 

cerinţelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economică, viabilitate sporită, conformitate 

tehnică, precum şi unui nivel suficient de concurenţă, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1.” 

Notă : 

a) În realizarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice, autorităţile locale vor lua în 

considerare și alte prevederi ale legii referitoare la reabilitarea clădirilor, contorizarea 

consumului de energie, promovarea serviciilor energetice, etc. 

b) Măsurile de economie de energie incluse în plan trebuie să fie suficient de consistente astfel 

încât să contribuie la atingerea ţintei naţionale asumate de România, cât și la realizarea 

obiectivelor specifice din Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice. 

Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice trebuie să scoată în evidenţă modul de 

conformare a măsurilor pe termen scurt și a măsurilor pe termen de 3-6 ani la prevederile altor 

acte normative, cum sunt: 

i. HG nr. 1460/2008 - Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României - 
Orizonturi 2013-2020-2030  

ii. HG nr. 1069/2007 - Strategia Energetică a României 2007 – 2020, actualizată pentru 
perioada 2011- 2020  

iii. HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazată pe cererea de energie termică  
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iv. Legea 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată  
v. O.G.nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală  

 
Documentul este structurat în 5 capitole şi are 3 anexe, după cum urmează: 

Capitolul 1- capitol introductiv care prezintă cadrul în care este realizat programul de 

îmbunătăţire a eficienţei energetice. 

Capitolul 2- capitol care prezintă elemente descriptive ale comunei Domneşti. 

Capitolul 3 – capitol tehnic, care prezintă date tehnice pentru toţi factorii ce generează consum 

energetic. 

Capitolul 4- capitol care prezintă programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice- obiective, 

proiecte prioritare şi surse de finanţare. 

Capitolul 5 -  capitol în care vor fi monitorizate rezultatele programului. 

 

Suplimentar, documentul are 3 anexe: 

Anexa 1-  Matricea de evaluare din punctul de vedere al managementului energetic 

Anexa 2-  Fişă de prezentare energetică a localităţii Domneşti 

Anexa 6-  Sinteza Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice 

 

Notă: Anexele sunt numerotate astfel în conformitate cu Ghidul de realizare a programului 

de îmbunătăţire a eficienţei energetice realizat de către ANRE. Mai există 3 anexe ce 

prezintă metodologii de lucru şi sunt incluse în prezentul document fără să fie menţionate 

explicit ca şi anexe. 

Anexa 3 ”Metodologia de calcul al indicatorilor aferenţi consumului energetic al  sectorului 

rezidenţial”- este înglobată în capitolul 3.2 Date tehnice despre sectorul rezidenţial. 

Anexa 4 „Metodologia de calcul al indicatorilor aferenţi consumului energetic al sectorului 

transporturi”- înglobată în realizarea capitolului 3.4 Date tehnice pentru sectorul transporturi. 

Anexa 5 – ”Metodologia de stabilire a proiectelor prioritare”- înglobată în cadrul capitolului 4.3 

Proiecte prioritare. 

În consecinţă, a fost păstrată numărătoarea anexelor în conformitate cu modelul pus la 

dispoziţie de către ANRE, anexele 3,4 şi 5 fiind înglobate în cadrul capitolelor amintite 

anterior. 
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2. DESCRIEREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII 
 
În capitolul 2- Descrierea generală a localităţii – este prezentată situaţia actuală la nivelul 

comunei Domneşti, atât date generale (localizare, climă, sau evoluţie statistică a populaţiei sau 

a fondului de locuinţe), cât şi date specifice performanţelor privind consumurile de energie. 

 

2.1. Localizarea orașului / localităţii  
 

Comuna Domneşti este localizată în Sud-Vestul judeţului Ilfov, regiunea istorică Muntenia, şi are 

în componenţa sa două sate: Domneşti, reşedinţa de comună, şi Tegheş.  

Din punctul de vedere al învecinării aceasta are ca şi vecini la nord-vest comuna Ciorogârla, la 

sud-vest judeţul Giurgiu (şi la aproximativ 8 km comuna Buturigeni), la sud-est comuna Clinceni, 

iar la nord-est oraşul Bragadiru şi municipiul Bucureşti. 

Comuna Domneşti a fost prima dată atestata documentar în secolul XVI, şi are o suprafaţă totală 

de aproximativ 3.741 ha, 70% din suprafaţa fiind reprezentată de terenurile intravilane.  

 

Din punct de vedere geografic, comuna Domneşti se situează în Câmpia Română, altitudinea 

variind între 85 şi 92 m faţă de nivelul mării.   

Restrângând aria de analiză din punct de vedere geografic, comuna Domneşti se află pe malurile 

râurilor Ciorogârla şi Sabar, şi pe malul stâng al Argeşului. Pe teritoriul comunei, în centrul 

acesteia, se regăseşte Lunca Argeş-Sabar-Ciorogârla, şi câmpia propriu-zisă, care este 

intersectată de văi seci şi presărată de un relief depresionar. De asemenea, pe teritoriul 

comunei se află pădurea Ţeghes.  

 

Din punctul de vedere al infrastructurii rutiere, comuna este străbătută de şoseaua judeţeană 

DJ602, care face legătura în Est cu Municipiul Bucureşti (Prelungirea Ghencea), şi spre Nord-Est 

cu Ciorogârla. De asemenea, prin comună trece calea ferată București-Videle, şi este deservită 

de halta Domneștii de Sus. 

Raportat la extremităţiile României, Comună Domneşti se situează la:  

- Aproximativ 81 km nord de vama Ruse, legătura cu Bulgaria; 

- Aproximativ 239 km est de oraşul Constantă (legătura maritimă); 

- Aproximativ 369 km vest de graniţa cu Serbia. 

Suplimentar faţă de DJ602 prin care comuna are acces la primul inel de centură al Bucureştiului 

aceasta  mai este tranzitată şi de DJ401A, care porneşte din sudul Judeţului Ilfov, străbate de la 

nord la sud comuna Domneşti, şi ajunge până în comuna Ciorogârla, în vestul judeţului Ilfov.  

Din punctul de vedere al distanţei fată de localităţi însemnate, se pot menţiona următoarele: 

- 7 km faţă de centrul Municipiului Bucureşti; 
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- 205 km faţă de Municipiul Braşov; 

- 73 km faţă de Municipiul Ploieşti; 

- 246 km faţă de Municipiul Constanţa; 

- 226 km faţă de Municipiul Craiova. 

 

În figura 2.1.1, respectiv 2.1.2 - se observă aşezarea comunei Domneşti la nivel, respectiv în 

Judeţul Ilfov.  

 

 
Fig 2.1.1- Localizarea Comunei Domnești la nivel naţional 

 

 
Fig 2.1.2- Localizarea Comunei Domnești la nivelul Judetului Ilfov 
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Din punctul de vedere al dezvoltării, pe teritoriul comunei Domneşti, se regăsesc vii şi livezi 

de pomi fructiferi, dar şi cereale, iar din punct de vedere al dezvoltării economice, domeniul 

predominant în Comuna Domneşti este industria alimentară.  

Resursele minerale localizate în zonă pot constitui suportul pentru industria extractivă şi materie 

primă pentru industria materialelor de construcţii. Valorificarea lor poate reprezenta importante 

oportunităţi pentru dezvoltarea economică a anumitor unităţi administrativ-teritoriale din 

comună.  Cele mai reprezentative resurse ale solului şi subsolului sunt nisipul, pietrişul şi 

petrolul- în zonă funcţionând 3 sonde. (informaţie în conformitate cu Strategia de dezvoltare a 

comunei Domneşti-Ilfov). 

 

Din punctul de vedere al telecomunicaţiilor şi utilităţiilor, comuna dispune de acoperire pe 

toate căile: telefonie fixă, telefonie mobilă, televiziune prin cablu şi internet. Comuna Domneşti 

dispune de o centrală telefonică proprie. Paradoxal cu zona în care se află, la nivelul comunei nu 

există o infrastructură a utilităţilor dezvoltată. La momentul elaborării PIEE comuna nu dispunea 

de alimentare la reţeaua de apă şi canalizare, iar încălzirea se realiza în sistem individualizat, 

fie cu ajutorul biomasei sau al altor surse de energie. 

 

Aşezarea comunei Domneşti în imediata apropiere a Municipiului Bucureşti care se află într-o 

continuă dezvoltare urbană are ca şi efect un proces de urbanizare accelerată, lucru valabil de 

altfel pentru toate comunele din judeţul Ilfov. Suplimentar, în dezvoltarea comunei se observă şi 

fenomen de creştere a populaţiei, generat în special de migraţia locuitorilor Municipiului 

Bucureşti către zonele limitrofe. Conform datelor furnizate de către INSSE, în perioada 2010-

2016, populaţia comunei Domneşti a înregistrat o creştere continuă, ajungand la jumatatea 

anului 2016, la  aproximativ 8.480 persoane.  Un efect al acestei migraţii a fost şi puternica 

dezvoltare a domeniului imobiliar, comuna Domneşti fiind una dintre zonele limitrofe ale 

Bucureştiului cele mai căutate de către dezvoltatorii imobiliari. 

 

Datorită apropierii de municipiul București, a accesului direct la căi de comunicaţii importante 

cum este inelul 1 al centurii Bucureștiului și Autostrada A1, precum și la zona comercială din 

apropierea acesteia. 

Transportul în comun este 100% dependent de cel al municipiului Bucureşti, neexistând transport 

propriu, ci doar două linii pre-orăşeneşti. Suplimentar, comuna este tranzitată de maxi-taxiuri 

ale firmelor private. 
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Din punct de vedere al atracţiilor turistice, comuna Domneşti deţine un număr limitat de 

potenţiale obiective: 

- Situl arheologic de la Domneşti- cu aşezări ce datează din Epoca Bronzului; 

- 4 situri arheologice de interes local  

� O aşezare neolitică; 

� O aşezare din secolul al III-lea; 

� Două aşezări din secolul al XV-lea; 

- Ansamblul curţii boiereşti Ciorogârleanu-Ipsilanti- ce include şi biserica „Cuvioasa 

Paraschiva”; 

- Biserica Izvorul Tămăduirii; 

 

Cele mai relevante proiecte publice realizate în ultima perioadă în comuna Domneşti sunt: 

- Realizarea reţelei de apa şi canalizare- pe o distanţă de 35 de kilometri, incluzând şi o 

staţie de epurare.  

- Asfaltarea de drumuri, amenajarea de podeţe şi trotuare şi dotarea cu mobilier stradal- 

pe 14 străzi ale comunei; 

- Înfiinţarea SPCLEP (Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor) 

Domneşti- un demers care a cărui rezultat se poate observa şi în creşterea numărului de locuitori 

ai comunei; 

- Reintroducerea liniilor de transport public pre-orăşenesc care leagă comuna Domneşti de 

zona sud-vest  a Municipiului Bucureşti; 

 

Pentru orizontul de timp 2014-2020 comuna Domneşti are în plan realizarea următoarelor 

proiecte: 

- Construcţia unei grădiniţe şi a unei creşe cu program prelungit; 

- Modernizarea sistemului rutier 

- Amenajarea de spaţii verzi, parc şi loc de joacă; 

- Extinderea reţelei de iluminat public; 

- Extinderea reţelei de gaze naturale; 

 

 

În concluzie, dacă din punctul de vedere al dezvoltării, apropierea comunei Domneşti de 

Municipiul Bucureşti are doar conotaţii pozitive (creştere a populaţiei, urbanizare, dezvoltare 

economică, socială şi culturală), din punctul de vedere al Programului de Îmbunătăţire al 

Eficienţei Energetice acest lucru are mai degrabă efecte negative. Creşterea numărului de 

maşini, lipsa unei infrastructuri dezvoltate de transport în comun, creşterea populaţiei şi implicit 
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a consumurilor energetice generate de aceasta  au ca efect o reducere a eficienţei energetice a 

comunei şi reprezintă una dintre marile probleme pe care prezentul document şi-a propus să o 

abordeze şi amelioreze. 

2.2. Nominalizarea departamentului din cadrul primăriei și persoana responsabilă cu 
aplicarea prevederilor Legii nr.121/2014 (managerul energetic la orașele peste 20000 
locuitori).  

Managerul energetic poate fi un angajat al municipalităţii cu pregătire tehnică, sau un expert 
extern. Precizaţi forma aplicată de dvs.)  
 

Nu este cazul- comuna Domneşti nu depăşeşte 20.000 locuitori.  

 

2.3. Descrierea sistemului de baze de date al localităţii cu  informaţii despre consumurile 
de energie ale acesteia 

 

Datele necesare elaborării Planului de Îmbunătăţire al Eficienţei Energetice (P.I.E.E.) au fost 

preluate din următoarele surse: 

- Inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Domneşti; 

- Direcţia impozite şi taxe locale-Primăria comunei Domneşti; 

- INSSE şi date aferente Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor-2011. 

- Date referitoare la condiţiile climatice-  weatherundeground.com  şi Staţia Meteo 

Bucureşti Filaret. 

La nivelul comunei Domneşti nu există un sistem de baze de date avansat, colectarea 

informaţilor privind consumurile de energie realizându-se prin accesarea mai multor baze de 

date diferite.  Unul dintre cele mai importante efecte ale întocmirii prezentului Program de 

îmbunătăţire a eficienţei energetice va fi centralizarea datelor privind consumurile de energie şi 

existenţa unei baze de date centralizate cel puţin la nivelul anului 2015. 

În lipsa unei baze de date centralizate, există riscul ca datele referitoare la  unele consumuri 

energetice să nu fie 100% corecte, iar în cazul altora să existe informaţii lipsă.  

 

2.4. Evaluarea nivelului de performanţă a managementului energetic 
  

Pentru o evaluare a nivelului de performanţă a managementului energetic în localitate 

completaţi matricea de evaluare din ANEXA 1 () 

 

Evaluarea nivelului de performanţă a managementului energetic se regăseşte în matricea de 

evaluare din Anexa 1. 
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Din punctul de vedere al organizării, comuna Domneşti nu dispune de un management energetic 

ţintit spre performanţa energetică. Având în vedere că populaţia este doar 8682 locuitori, nu 

există obligativitatea legală de a fi desemnat un manager energetic. Mai mult, primăria nu 

dispune de un compartiment specializat în eficienţă energetică şi nici de vreo politică în acest 

sens, documentul de faţă fiind unul dintre primele demersuri efectuate în această direcţie.   

La nivelul primăriei nu există trasată prin lege o răspundere privind consumul de energie. 

Din punctul de vedere al pregătirii programului de eficienţă energetică situaţia la nivelul 

localităţii este una superioară comparativ cu organizarea. Astfel, deși dezvoltarea unui sistem de 

informaţii sub formă de bază de date este limitată, documentaţia, evaluarea tehnică, bunele 

practici sau benchmarkingul există la un nivel incipent.   

Din punctul de vedere al creării programului de eficienţă energetică,  există un obiectiv 

potenţial definit prin evaluările realizate, iar  rolurile şi resursele sunt bine definite şi 

identificate.  

În concluzie, din cauza dimensiunilor reduse, cu excepţia programului de îmbunătăţire a 

eficienţei energetice, la nivelul comunei Domneşti nu există vreun alt plan în acest sens. Prin 

intermediului prezentei documentaţii, există toate premisele ca pe termen mediu şi lung situaţia 

de la nivelul primăriei să se schimbe, iar oraşul să poata beneficia de un plan adecvat şi eficient 

în vederea obţinerii unui impact semnificativ în creșterea eficienţei energetice. 
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2.5.   Descrierea situaţiei consumurilor energetice publice şi rezidenţiale ale 
localităţii 

 
Situaţia consumurilor energetice publice şi rezidenţiale ale localităţii Domneşti se 

regăsește centralizată în cadrul Anexei 2 şi este descrisă detaliat în cadrul capitolului 3.  

   

2.6. Condiţii climatice specifice  
 

Condiţii climatice specifice (zonă climatică, temperatura exterioară convenţională de 
calcul, zona eoliană, viteza vântului de calcul, perioada de încălzire, numărul de grade-
zile etc.) 
 
Comuna Domneşti se află situată în câmpia Bărăganului, la mai puţin de 10 km de centrul 

Municipiului Bucureşti, cu care are graniţa comună în zona sa nord-estică. Spre deosebire 

de alte localităţi, pentru comuna Domneşti nu există date statistice privind condiţiile 

climatice, acestea fiind aceleaşi cu cele aferente municipiului Bucureşti cu menţiunea că, 

spre deosebire de acesta, nu beneficiază de un grad de urbanizare la fel de ridicat. Gradul 

de urbanizare al Municipiului Bucureşti influenţează temperatura aerului, în special în 

timpul verii. Pentru a elimina această mică inexactitate, temperatura medie a aerului este 

prezentată atât din punct de vedere al minimului cât şi al maximului.  

Alte statistici climatice - precipitaţiile medii şi umiditatea aerului sunt  indicatori 

neinfuenţaţi de urbanizare şi sunt similari cu cei ai Municipiului Bucureşti. 

Temperatura medie anuală în comuna Domneşti este de 10,9 grade Celsius una 

comparabilă cu cea înregistrata la nivel naţional-( 10°-11°C în zona sudică a României). 

În tabelul următor este prezentată evoluţia medie a temperaturilor lunare în zona 

Bucureşti-Ilfov- zonă în care se regăseşte şi comuna Domneşti. Datele sunt aferente aniilor 

2009-2014, iar tabelul prezintă atât temperaturile maxime, cât şi cele minime înregistrate 

în respectivele luni. Pentru o mai bună vizualizare datele sunt prezentate şi sub forma 

unui grafic (2.6.2). 

 

Temperatura Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Noi Dec 

Minima -7 -5 -1 5 10 14 16 15 11 6 2 -3 

Maxima 1 4 10 18 23 27 30 30 25 18 10 4 

Tabel 2.6.1.-Temperaturi medii anuale în Domneşti                                       

               Sursa: BBC News 

Se poate observa faptul că în perioada de iarnă diferenţele de temperatură sunt mai 

scăzute (7-9 grade) între minim şi maxim pe când vara diferenţele ajung şi la 15 grade 

(cazul lunii august). În zonă există 4 luni cu temperaturi minime medii negative 
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(decembrie-martie) şi 2 luni unde temperaturiile maxime medii au atins 30 de grade (iulie 

şi august). 

 
Fig. 2.6.2.-Temperaturi medii anuale în Domneşti 

Sursa: BBC News 

Zonarea climatică a României conform SR 1907 -1 este prezentată în figura 2.5.1, comuna 

Domneşti regăsindu-se în zona climatică II cu o temperatură exterioară convenţională de 

calcul =eθ -15oC. 

 
Fig 2.6.3- Zonarea climatică a României     

Sursa: PVGIS © European Union, 2001-2012 

Confortul termic al regiunii este puternic influenţat de vânturile care bat dinspre Nord şi 

Nord-Est, frecvenţa acestora fiind următoarea: 
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- NE (14,2%); 

- E (21,2%); 

- N (13,1%); 

- V (16,3%); 

- SV (11,2%); 

- Calm atmosferic- 18,9%; 

 

Încadrarea localităţilor în zonele eoliene conform SR 1907 -1 este prezentată în figura 

2.6.5, comuna Domneşti regăsindu-se în zona eoliană II. Viteza convenţională de cacul a 

vântului este de 5 m/s în localitate şi de 7 m/s în afara localităţii- datele aferente zonei 

eoliene II. 

 
Fig 2.6.4.- Zonarea eoliană a României 

SURSA: PVGIS © European Union, 2001-20121 
 

Conform zonării României în funcţie de radiaţia solară şi potenţialul utilizării energiei 

solare – prezentat în fig 2.6.5, valoarea pentru comuna Domneşti este de cca 1400 

kWh/mp în plan orizontal şi de cca 1650 kWh/mp în plan optim. 

Numărul de grade-zile pentru Domneşti conform STAS 4839/2007 este N12
20= 3070 grade-

zile. 

                                                           
1 Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. Ossenbrink H.A., 2007. Potential of solar electricity generation in the European 

Union member states and candidate countries. Solar Energy, 81, 1295–1305, http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/. 
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Fig 2.6.5.- Perioada de încălzire 

SURSA: PVGIS © European Union, 2001-20122 
Din punct de vedere statistic, în fig 2.6.6 următor sunt prezentate numărul de ore de 

soare zilnice în fiecare lună. Se poate observa un maxim de 11 ore/zi în luna iulie şi un 

minim de doar 2 ore/zi în luniile noiembrie, decembrie şi ianuarie. Ca un fapt divers, cele 

mai lungi perioade fără lumină solare s-au înregistrat (conform ANM) în perioada 

noiembrie-decembrie 2014, peste 30 de zile urmată de perioada 1-21 decembrie 2009, cu 

21 de zile. 

 
Fig 2.6.6.- Lumina solară medie în comuna Domneşti  

SURSA: BBC News 
                                                           

2 Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. Ossenbrink H.A., 2007. Potential of solar electricity generation in the European 

Union member states and candidate countries. Solar Energy, 81, 1295–1305, http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/. 
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Precipitaţiile medii anuale sunt de 493 mm, sub media naţională de aproximativ 635mm. 

În tabelul următor sunt prezentate precipitaţiile medii anuale în fiecare lună înregistrate 

în comuna Domneşti. Se observă aşadar un vârf al precipitaţiilor în luna Iulie şi un minim 

în luniile februarie, decembrie şi martie.  

 

 
Fig. 2.6.7.-Precipitaţii medii anuale  Domneşti 

Sursa: BBC News 

Din punctul de vedere al umidităţii relative a aerului, media anuală este de 71,5%, cu 

maxim în perioada de iarnă- peste 80% şi minim în perioada de vară- iulie şi august sub 

60%. 

 
Fig. 2.6.8.-Umiditatea relativă a aerului 

Sursa: BBC News 
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2.7. Date privind evoluţia populaţiei, evoluţia fondului de locuinţe 
 

Principalul factor care cauzează consumul de energie şi implicit emisia de CO2 este 

factorul uman- populaţia.  În subcapitolul de faţă prezentăm date privind evoluţia 

populaţiei din comuna Domneşti. 

 
Conform datelor furnizate de către INSSE-în perioada 2010-2016, populaţia comunei 

Domneşti a înregistrat o creştere continuă, de la aproximativ 6.511 persoane la 8.480 

persoane, ceea ce reprezintă o creştere cu peste 30%. 

 
Fig. 2.7.1.-Evoluţia populaţiei comunei Domneşti 

    Sursa: INSSE 

Comparând datele culese la ultimele două Recensăminte care au avut loc în România- cel 

din 2002 şi cel din 2011, populaţia stabilă din comuna Domneşti este de asemenea în 

creştere, aceasta crescând de la 6.327 persoane în 2002 la 8.682 persoane în 2011, o 

creştere cu aproximativ 30%.  

Nu există date oficiale cu excepţia celor puse la dispoziţie de INSSE însă din surse 

neoficiale, populaţia comunei este mult mai mare (aprox 14.000 locuitori) însă 

majoritatea nu au domiciliul in localitate ci în Municipiul Bucureşti. 

Principala cauză a creşterii populaţiei este dată de apropierea comunei de Municipiul 

Bucureşti- a cărei populaţie a început o uşoară migraţie către comunele limitrofe cauzate 

atât de suprapopularea oraşului cât şi de costul relativ redus al terenului în vederea 

ridicării unor construcţii. (tabel 2.7.4) Din punctul de vedere al mişcării naturale, sporul 

este negativ- în trendul sporului naţional (tabel 2.7.2). 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nascuti 73 72 72 69 67 76 

Decedati 77 81 83 71 92 74 

SPOR NATURAL -4 -9 -11 -2 -25 2 

Fig. 2.7.2.-Sporul natural al populaţiei comunei Domneşti 

    Sursa: INSSE 

Pentru o mai bună observare a sporului natural, prezentăm evoluţia acestuia sub forma 

unei figuri. Se poate observa că acesta a fost pozitiv doar în anul 2015, anul 2014 fiind cel 

mai slab cu o diferenţă negativă de 25 de persoane. 

 
Fig. 2.7.3-Sporul natural al populaţiei comunei Domneşti 

    Sursa: INSSE 

Tabelul 2.7.4 confirmă cele prezicate în paragrafele anterioare şi anume faptul că 

migrarea este principala cauză pentru creşterea continuă şi constantă a populaţiei (vizibilă 

în graficul 2.7.1.). În tabelul 2.7.4 sunt prezentate, în valori absolute, atât plecările, cât 

şi venirile populaţiei cu domiciliul.  Numărul total al plecărilor cu domiciliul se referă la 

persoanele care pleacă din localitate şi fac dovada că au asigurată locuinţa în altă 

localitate - inclusiv internaţional.  

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Plecari cu domiciulu 22 14 31 43 139 

Veniri cu domiciliul 266 414 421 530 597 

244 400 390 487 458 

Fig. 2.7.4.-Migraţia populaţiei comunei Domneşti 

    Sursa: INSSE 

Pentru o mai bună observare, migrarea cu domiciliul a populaţiei comunei Domneşti este 

prezentată în figura 2.7.5. 
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Fig. 2.7.5.-Migraţia populaţiei comunei Domneşti 

    Sursa: INSSE 

Din punctul de vedere al structurării populaţiei în funcţie de categoriile de vârstă, cea mai 

mare pondere o are populaţia cu vârste cuprinse între 36 şi 69 de ani- aproximativ 46% din 

totalul populaţiei comunei. Ponderile cele mai mici sunt cele ale populaţiei de peste 70 de 

ani- aproximativ 9%  şi a celei de sub 14 ani- aproximativ 16%.  

 
Fig. 2.7.6.--Structura pe vârste a populţiei comunei Domneşti                               

                                                                                           Sursa: INSSE 

 
Din punctul de vedere al structurării pe sexe, la data de 31.12.2016 ponderea era 

aproximativ egală, 49,72% din locuitorii oraşului fiind de sex masculin, iar 50,28% de sex 

feminin. 
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Fig. 2.7.7-Structura pe sexe a populaţiei comunei Domneşti  

                                                                     Sursa: INSSE 

 
În comuna Domneşti sectorul rezidenţial este în totalitate constituit din locuinţe 

individuale. În conformitate cu evoluţia populaţiei, fondul de locuinţe din comuna 

Domneşti are de asemenea un trend crescător.  

 
Conform INSSE, locuinţa (apartamentul) este construcţia formată din una sau mai multe 

camere de locuit situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, prevăzută în 

general cu dependinţe (bucătărie, baie etc.) sau alte spaţii de deservire, independenţă din 

punct de vedere funcţional, având intrare separată din casa scării, curte sau stradă şi care 

a fost construită, transformată sau amenajată în scopul de a fi folosită, în principiu, de o 

singură gospodărie. 

În tabelul 2.7.8 se poate observa evoluţia fondului de are un trend continuu crescător, de 

la 3.363 în anul 2011 la peste 4.100 în anul 2015 (creştere de peste 25%). 

49.72%
50.28% Masculin

Feminin

Structura populaţiei comunei Domneşti în funcţie de sexe
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Fig. 2.7.8.-Evoluţia fondului de locuinţe 

                                                                                                           Sursa: INSSE 

 

Din punctul de vedere al suprafaţelor existente trendul este de asemenea crescător şi este 

prezentat în fig 2.7.9.  

 
Fig. 2.7.9.-Evoluţia suprafeţelor locuibile 

                                                                                                     Sursa: INSSE 

 

Pentru a se putea previziona evoluţia fondului de locuinţe din comuna Domneşti, în 

graficul 2.7.10. sunt prezentate numărul de autorizaţii de construcţie emise în ultimii 3 

ani (2015-2013). Se poate observa că există peste 500 de clădiri rezidenţiale şi 11 clădiri 

din alt tip pentru care a fost emisă autorizaţie de construcţie şi care au fost finalizate sau 

urmează să fie finalizate în viitorul apropiat.  
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Fig. 2.7.10.-Evoluţia numărului de autorizaţii de construcţii 

                                                                                                           Sursa: INSSE 

 
Din punctul de vedere al suprafeţelor, în ultimii 3 ani au fost emise autorizaţii de 

construcţie ce totalizează construirea a aproximativ  95.000 mp, din care aproximativ 

90.000 mp suprafeţe în clădirile rezidenţiale şi aproximativ 5.000 suprafeţe în clădirile de 

alt tip.(cumulate pentru cei 3 ani prezentaţi în figura 2.7.11) 

 

 
 

Fig. 2.7.11.-Suprafeţele pentru care s-au emis de autorizaţii de construcţii 

                                                                                                                  Sursa: INSSE 
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2.8. Modalitatea de asigurare a alimentării cu energie (termică, gaze naturale, 
electrică) 

 

În prezenta secţiune este prezentată o caracterizare a sectorului rezidenţial din Comuna 

Domneşti din punctul de vedere al utilităţiilor existente şi anume: apă-canal, 

infrastructură de bază (baie-bucătărie), energie electrică şi energie termică(inclusiv gaze 

naturale).  

Pentru început menţionăm faptul că datele pe baza cărora s-au făcut calculele sunt 

obţinute de la Institutul Naţional de Statistică „Locuinţe convenţionale după dotarea cu 

instalaţii şi dependinţe la recensământul din anul 2011 – rezultate preliminare”. Ulterior 

acestora nu mai există nici o bază de date oficială, dar acest lucru nu impactează în nici 

un fel calitatea P.I.E.E, datele fiind prezentate doar cu titlu informativ.  

Din punctul de vedere al alimentării cu apă în locuinţe, aproximativ 32,90% din populaţia 

comunei nu dispune de alimentare cu apă. În cadrul acestei statistici trebuie menţionat 

faptul că la momentul elaborării PIEE reţeaua de apă a comunei este aproape finalizată, 

aşteptându-se darea sa în folosinţă.  

De asemenea, foarte important- a nu se confunda alimentarea locuinţelor cu apă cu faptul 

că acestea sunt branşate la un sistem centralizat. 

 
Fig 2.8.1-. Alimentarea cu apă în locuinţe 

Sursa : INSSE pe baza Recensământului 2011 

 
Din punctul de vedere al canalizării  în locuinţe, doar 65% din acestea sunt racordate la 

reţeaua canalizare. 

 



23 

 

 
Fig 2.8.2- Instalaţie de canalizare în locuinţă 

Sursa :INSSE pe baza Recensământului 2011 

Din punctul de vedere al prezenţei băilor în locuinţe, aproximativ 36% din gospodarii nu au 

baie în casă: 

 
Fig 2.8.3.- Existenţă băi în locuinţă                              

                                                                                Sursa :INSSE pe baza Recensământului 2011 

 
 
Se poate observa aşadar o corelare între numărul de gospodării care sunt conectate la o 

sursă de apă cu cele care dispun de canalizare şi cele care deţin baie în locuinţă. 

 
 
Din punctul de vedere al prezenţei bucătăriilor  în locuinţe, aproximativ 87% din populaţie 

au bucătărie în casa: 
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Fig 2.8.4.- Existenţă bucătării în locuinţă                                             

    Sursa :INSSE pe baza Recensământului 2011 

 

 

Din punctul de vedere al instalaţiei electrice în locuinţe, peste 93% din populaţie dispune 

de curent electric în sistem centralizat: 

 
Fig 2.8.5.- Instalaţie electrică în locuinţă                                           

           Sursa :Insse pe baza Recensământului 2011 

 

Cu titlu informativ, precizăm faptul că pe teritoriul comunei Domneşti se află o Staţie de 

distribuţie şi transformare inclusă în sistemul naţional de distribuţie a energiei electrice. 

Staţia electrică are o putere instalată de 500MW şi transformă energia electrică de la 400 

/ 110 / 20 KV. 

Comună este alimentată din SEN prin intermediul unei reţele de medie tensiune, 

preponderent aeriană.  
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Din punctul de vedere al încălzirii centralizate sau a centralelor termice individuale, 

47,90% din populaţie nu dispune de încălzire centrală: 

 
 

Fig 2.8.6.- Încălzirea centralizată la nivelul comunei Domneşti 

Sursa :INSSE pe baza Recensământului 2011 

 

Comuna Domneşti nu dispune de un sistem centralizat de încălzire; singurele sisteme 

centralizate de încălzire sunt în incinta a 3 unităţi economice, care poseda centrala 

termică proprie, cu combustibil lichid. Încălzirea locuinţelor se face preponderent cu sobe 

cu lemne şi motorină. 
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2.9. Utilizarea şi nivelul de dezvoltare a diverselor moduri de transport în localitate 
 
Comuna Domneşti este racordată la două moduri de transport: cel rutier (predominant), si 

feroviar. Graţie poziţiei sale (graniţa sud-vestică a Municipiului Bucureşti) comuna 

Domneşti nu se regăseşte pe vreuna din rutele comerciale relevante care leagă Bucureştiul 

de restul ţării- fiind pe un drum secundar. 

 
Transportul rutier 
 
Transportul rutier este principalul mod de transport din comuna Domneşti. Reţeaua 

drumurilor publice are o lungime de 51,9 km şi este detaliată în tabelul 2.9.1: 

 
Situaţia drumurilor publice in comuna Domnesti 

Denumire 

Elemente de 
identificare 

Descriere 
Suprafaţă 

km 

Străzi 12,2 Modernizate 

Străzi  7,5 Pietruite  

Drumuri de pământ 32,2  
Străzi, uliţe, drumuri 
comunale, drumuri 

intertarlale 

                                                             Tabel 2.9.1. – Reţea de transport 
 

Sursa: Strategia de dezvoltare locală Domnești 
 
 
Spre deosebire de transportul privat (descris în paragrafele următoare), reţeaua de 

transport rutier public din comuna Domneşti nu este una foarte dezvoltată. Singura 

legătura existentă este cea dintre cele două localităţi care compun comuna Domneşti 

(Domneşti şi Tegheş) şi municipiul Bucureşti, asigurată prin două linii de autobuz- 408 

respectiv 428. Autobuzele care asigură acest mod de transport sunt în proprietatea RATB 

Bucureşti.  

 

 

În ceea ce priveşte mijloacele de transport existente în comuna Domneşti, potrivit 

Direcţiei de Impozite şi Taxe a comunei Domneşti, erau înregistrate la finalul lunii 

octombrie 2016 un număr de 2.698 mijloace de transport reprezentate de autoturisme, 

bărci cu motor şi fără motor, motociclete, remorci, rulote, scutere, tractoare, alte 

autovehicule cu masa ≤12 t, vehicule de marfă, etc. 
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Din punctul de vedere al ponderii, aproximativ 23%-504 autovehicule sunt deţinute de 

persoane fizice pe când 81%- 2.194 autovehicule  se află în posesia persoanelor fizice. 

 
Fig 2.9.1.- Ponderea autovehiculelor persoane fizice în total autovehicule 

 Sursa: Direcţia Impozite şi Taxe-Primaria Domnesti 
 

 

Cele 2.194 autovehicule deţinute de persoanele fizice din comuna Domneşti este 

centralizată în următorul tabel: 

Mijloace de transport Persoane fizice Buc 

Autoturisme 1870 

Motociclete 44 

Scutere 95 

Remorci 39 

Autovehicule cu masa totala maxima autorizata ≤12t 106 

Altele (barci cu motor si fara motor, cvadriciclu, 
rulote, semiremorci, tractoare, vehicule cu si fara 

capacitate cilindrica evidentiata, mijloace de 
transport marfa) 

40 

TOTAL 2.194 

Tabel 2.9.2. – Mijloace de transport persoane fizice 
Sursa: Direcţia Impozite şi Taxe-Primaria Domnesti 

 
 

 

 

81%

23% Deținute de persoane 

fizice

Deținute de persoane 

juridice

Distribuția mijloacelor de transport private în funție de tipul 

de proprietate la finalul anului 2015



28 

 

 

 

Din punctul de vedere al ponderii, peste 85% din mijloacele de transport înregistrate la 

Direcţia de Taxe şi Impozite a comunei Domneşti sunt autoturisme, urmate de 

autovehicule cu masa totală maximă autorizată  ≤12t în procent de 4,83%, scutere în 

procent de 4,33%, motociclete, remorci şi alte mijloace de transport a căror pondere este 

nesemnificativă.  

 
Fig 2.9.2.- Mijloacele de transport aflate în proprietate persoane fizice 

 Sursa: Direcţia Impozite şi Taxe-Primaria Domnesti 
 

Situaţia mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice se regăseşte în tabelul 

următor.  

Mijloace de transport Persoane juridice Buc 

Autoturisme 310 

Mijloace de transport marfa  30 

Remorci 13 

Semiremorci 15 

Autovehicule cu masa totala maxima autorizata ≤12t 129 

Altele (microbuz, scuter, tractor inmatriculat, 
vehicule cu si fara capacitate cilindrica evidentiata) 

7 

Total 504 

Tabel 2.9.3. - Mijloace de transport persoane juridice 
Sursa: Direcţia Impozite şi Taxe-Primaria Domnesti 
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Ca şi în cazul autoturismelor deţinute de persoane fizice, cea mai mare pondere în totalul 

mijloacelor fixe deţinute de persoanele juridice o au autoturismele- 62%, urmate de 

autovehicule cu masa totala maxima autorizata ≤12t cu o pondere de 26%, restul 

mijloacelor de transport precum mijloace de transport marfa (6%), remorci (3%), 

semiremorci (3%) si altele (1%), detin ponderi nesemnificative in raport cu primele 2 

categorii. 

 
Fig. 2.9.2.- Ponderea autovehiculelor persoane juridice  în total autovehicule 

Sursa: Direcţia Impozite şi Taxe-Primaria Domnesti 
 
 

 
Transport feroviar 

Transportul feroviar în Comuna Domneşti este reprezentat de 2 linii de cale ferată:  

- linia CF de centură – paralelă cu şoseaua de centură a Bucureştiului- la momentul 

elaborării PIEE nu este în uz; 

- linia CF Bucuresti-Jimbolia (magistrala 900) – care străbate teritoriul comunei Domneşti  

în partea nordică, şi care este prevăzută cu o gară şi o haltă CF- Domneştii de Sus Hc. 

Această rută este tranzitată de trenurile care merg în direcţia Craiova-Timişoara. În halta 

Domneştii de Sus opresc 4 trenuri Regio- două pe direcţia Bucureşti Nord- Craiova şi două 

pe direcţia de retur.  

Intersecţiile căii ferate cu drumurile judeţene şi comunale sunt la nivel cu bariere şi 

semibariere, în comuna neexistând treceri subterane sau supraterane de cale ferată. 
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Mijloace de 

transport marfa 

, 6%

Remorci, 3%

Semiremorci, 

3%

Autovehicule cu 

MTMA ≤12t, 

26%

Altele , 1%

Mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor juridice pe 

categorii, la finalul lunii octombrie 2016
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2.10. Descrierea modului de gestionare a serviciilor de utilităţi publice 
 
 
Pentru descrierea modului de gestionare a serviciilor de utilităţi publice se va bifa situaţia 

care vă reprezintă, în tabelul 1.  
  

Servicii utilităţi 
publice Modul de gestionare a serviciului 

Indicatori de eficienţă 
energetică stipulaţi 

prin contract 

 
Contract de delegare 
a gestiunii serviciului 

public 

Gestiune directă prin 
departementele 

primăriei 

DA 
Precizaţi 

indicatorul 
NU 

Iluminat Public x   x 

Alimentare cu 
apă si de 

canalizare 

 x  x 

Alimentare cu 
energie termică 

 x  x 

Transport public  x  x 

Clădiri publice  x  x 

Clădiri individuale  x  x 

Tabel 2.10.1. – Mod de gestionare servicii de utilităţi publice 

Sursa : Primăria comunei Domneşti 
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3. PREGĂTIREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE - DATE 
STATISTICE 

 
 
 
În cadrul acestei etape pregătitoare este necesară crearea unei baze de date cu 

informaţii în domeniul eficienţei energetice și sunt derulate etape de instruire ale 

persoanelor care vor fi implicate în procesul de dezvoltare, de management și de punere 

în aplicare a programului. 

 

Eficienţa energetică constituie centrul tuturor strategiilor internaţionale destinate 

dezvoltării inteligente şi durabile şi în acelaşi timp o tranziţie către o economie eficientă. 

Conform raportului Agenţiei Internaţionale de Energie, consumul global de energie va 

creşte până în anul 2035 cu 50%, de la 505 cvadrilioane Btu în 2008 la 619 cvadrilioane Btu 

în 2020 şi la 770 în 2035 (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 - Consumul global de energie, 1990-2035 (cvadrilioane Btu) 

Pentru a evita consecinţele devastatoare ale schimbărilor climatice, la summit-ul din 

Hokkaido Toyako, Japonia în 2008, liderii G8 şi-au asumat o reducere cu 50% a emisiilor de 

gaze cu efect de seră până în anul 2050. Atingerea acestui obiectiv se poate realiza prin 

acţiuni de schimbare a tehnologiilor de producere a energiei, distribuţie şi consum în toate 

sectoarele economice. 

În acest sens Comisia Europeană a subliniat necesitatea suplimentarii finanţării proiectelor 

care au ca obiectiv accesul durabil la energie, diversificarea furnizării energiei, 

modernizarea infrastructurii şi promovarea îmbunatăţirii eficienţei energetice. 

Eficienţa energetică este un element fundamental pentru un viitor energetic durabil. 

În acelaşi timp, din punct de vedere al mediului, beneficiile unei energii eficiente pot fi 

cuantificate inclusiv prin reducerea emisiilor şi utilizarea limitată a resurselor. Directiva 

800 _ 770 

| Non-OECD 721 

 

1990 2000 2008 2015 2020 2025 2030 2035 
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nr. 2006/32/CE privind eficienta energetică la utilizatorii finali, care a devenit obligatorie 

pentru România din anul 2008, prevede că statele membre UE se angajează să realizeze 

reducerea consumului de energie finală cu cel puţin 9% într-o perioadă de nouă ani (2008-

2016), comparativ cu media consumului din ultimii cinci ani pentru care există date 

disponibile (2001-2005). 

În acest sens, România şi-a asumat următoarele măsuri în domeniul eficienţei energetice: 

- utilizarea instrumentelor financiare pentru economii de energie, inclusiv 

contractele de performanţă energetică care prevăd furnizarea de economii de 

energie măsurabile; 

- achiziţionarea de echipamente şi tehnologii ţinând seama cu prioritate de 

specificaţiile privind eficienta energetică; 

- accelerarea procesului de executare a auditurilor energetice riguroase la 

consumatorii industriali, la clădirile publice şi rezidenţiale, audituri certificate de 

organismele abilitate, urmate de măsuri de reducere a consumurilor energetice. 

 

Potenţialul naţional de economisire a energiei, respectiv de reducere a pierderilor 

energetice la nivelul comunei Domneşti, jud. Ilfov, în urma analizei datelor puse la 

dispoziţie de către beneficiar, este apreciat la circa 25 - 30 % din resursele energetice 

primare (industrie 20 - 25%, clădiri 30 - 40%, transporturi 25 - 30%, iluminat public de la 

12-25% până la 34-43% sau chiar mai mult, în cazul înlocuirii cu tehnologie LED, creşterea 

mai mare înregistrându-se odată cu folosirea sistemelor de management inteligent). 

 

România, în calitate de stat membru al UE, urmează îndeaproape programul de acţiune 

pentru mediu, având în vedere că protejarea şi îmbunătăţirea capitalului natural, 

încurajarea utilizării eficiente a resurselor şi accelerarea tranziţiei către o economie cu 

emisii reduse de carbon sunt elementele cheie ale acestui program de acţiune, care au ca 

scop şi reducerea incidenţei îmbolnăvirilor cauzate de condiţiile climatice. 

Evoluţia consumului de energie atât la nivel naţional cât şi la nivelul local, a fost 

influenţat de restructurarea economiei. Astfel, conform Institutului Naţional de Statistică, 

consumul a atins nivelul maxim în anul 1996, s-a stabilizat în perioada 2001 - 2008 şi a 

început să descrească în perioada 2009 - 2014 (Tabel 1). Gazele naturale au cea mai mare 

pondere în ceea ce priveşte consumul de energie primară. 
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Tabel 3.1: Consumul intern brut de energie pe tipuri de combustibili, sursa INS 

 

Din punct de vedere al sectoarelor, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul comunei, în 

trecut, consumul cel mai mare de energie a revenit sectorului industrial. În timpul 

perioadei economice centralizate, dezvoltarea economică a României s-a bazat 

preponderent pe construcţia şi exploatarea ramurilor industriale mari consumatoare de 

energie. Restructurarea economică a dus la scăderea activităţii macro-industriale şi 

implicit al consumului de energie. Acest fenomen a fost amplificat de criza economică din 

perioada 2009 - 2010. Astfel, poziţia de prim-consumator de energie la utilizatorii finali a 

fost revendicata de consumul populaţiei (Tabel 3.2). 

 

 

Tabel 3.2: Consumul final de energie pe sectoare, sursa INS 

 

În concluzie, având în vedere specificul comunei Domneşti, dezvoltarea economică 

durabilă şi implicit îmbunătăţirea calităţii vieţii, presupune investiţii majore şi constante 

pentru eficientizarea energetică în toate sectoarele şi accesul la servicii energetice 

moderne. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 38.950 37.868 39.381 39.159 39.658 34.328 34.817 35.648 34.851 31.634 31.538 

Energie 

electrica 
1.320 1.489 1.212 1.195 1.115 1.164 1.573 1.242 1.312 1.569 1.719 

Carbune 

(inclusiv cocs) 
9.172 8.742 9.540 10.064 9.649 7.436 6.911 8.147 7.552 5.725 5.719 

Titei si 

produse 

petroliere 

10.092 9.163 9.651 9.658 9.719 8.239 8.416 8.472 8.303 7.705 7.864 

Gaze naturale 13.766 13.820 14.308 12.862 12.476 10.642 10.897 11.187 10.924 9.892 9.459 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Industrie (inclusiv 

constructii) 
9.351 10.616 10.892 11.285 10.505 9.998 9.630 9.115 6.612 7.020 7.093 6.796 6.307 6.456 

Transporturi 3.975 4.305 4.319 4.353 4.379 4.407 4.729 5.399 5.377 5.107 5.313 5.351 5.364 5.489 

Consumul populatiei 7.197 7.284 7.879 7.908 8.055 7.889 7.559 8.089 8.037 8.124 7.883 8.095 7.748 7.412 

Agricultura si 

silvicultura 
299 298 259 233 237 262 260 293 385 391 433 499 472 426 

Alte ramuri ale 

economiei 
1.629 887 1.826 1.936 2.030 2.757 2.481 2.106 1.976 2.097 2.028 2.025 1.994 1.953 
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Mai mult decât atât, o infrastructură energetică robustă şi flexibilă este indispensabilă 

pentru furnizarea altor servicii, inclusiv industriale şi de producţie. Cu energie eficientă şi 

durabilă se satisfac nevoile de bază ale populaţiei, cum ar fi apă curentă potabilă 

naturală, consumul casnic de energie şi încălzire, conservarea alimentelor, transport, 

asistenta medicală, salubritate, educaţie şi comunicare. 

 

3.1.   Date tehnice pentru sistemele de iluminat public 
 

Scurtă descriere a sistemului de iluminat public: consumul de energie electrică pe 

ultimii 3 ani, aria de acoperire a reţelei de iluminat (rutier, pietonal, arhitectural, 

peisagistic, etc.) , informaţii despre aparatele de iluminat (putere, caracteristici 

tehnice, anul instalării), numărul de aparate de iluminat pe tipuri, număr de stâlpi, 

indicatori specifici (KWh/nr. loc; KWh/luna, lei / luna). Pentru descrierea sistemului de 

iluminat public se va completa tabelul 2. 
 
Pentru localităţi mari pot fi incluse date privind consumul pentru semaforizare, 
semnalizare luminoasă, mijloace publicitare , etc. care intră în atribuţiile 
municipalităţii. 
 
Teritoriul comunei Domneşti este traversat de linii de înaltă tensiune de 400 KV înspre 

staţiile de transformare aferente comunei. Stâlpii de înaltă tensiune sunt metalici, de tip 

RENEL. Localitatea este alimentată din Sistemul Energetic Naţional prin intermediul unei 

reţele de distribuţie de medie tensiune. 

Configuraţia reţelei de medie tensiune este în general simplu buclată, cu funcţionare 

radială. 

Reţeaua de medie tensiune este preponderent aeriană, cu secţiunea între 50 şi 120 mmp 

din oţel-aluminiu. 

Reţeaua de joasă tensiune (0,4 KV) este de tip aerian, iar în zona locuinţelor unifamiliale 

ea este destinată consumatorilor casnici şi reţelei de iluminat public. 

Alimentarea reţelei de joasă tensiune se face, în general, radial, din posturile de 

transformare, iar conductele au secţiunea de 35-70 mmp aluminiu sau 50-70 mmp aluminiu 

pentru reţele în cabluri torsadate TYIR. 

Alimentarea reţelei de distribuţie de joasă tensiune se face din posturile de transformare 

care deservesc comuna. 

Reţeaua de iluminat public este prevăzută cu lămpi cu vapori de mercur, lămpi cu vapori 

de sodiu, lămpi cu tuburi fluorescente şi, punctual, câteva lămpi cu LED. Lămpile au 

puteri cuprinse între 36 - 250 W.  
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Aproape toate străzile au reţea de iluminat public: din cei 1251 stâlpi existenţi, 1088 sunt 

echipaţi cu lămpi de iluminat. Stâlpii sunt amplasaţi la distanţe cuprinse în intervalul de 

30m - 45m. Comanda iluminatului electric se face automat şi centralizat, din cele 14 

puncte de aprindere aflate pe teritoriul comunei. 

Puterile instalate pe tipuri de lămpi sunt de:  

- 14.400W pe 400 bucăţi lămpi fluorescente de 36W, ce conţin mercur, 

- 490W pe 7 bucăţi lămpi cu sodiu de 70W,  

- 65.875W pe 527 bucăţi lămpi cu mercur de 125W, ce conţin mercur, 

- 900W pe 6 bucăţi lămpi cu sodiu de 150W,  

- 33.000W pe 132 bucăţi lămpi cu mercur de 250W, ce conţin mercur, şi  

- circa 800W pe 16 bucăţi lămpi cu LED, 

însumând un total de 1.088 bucăţi lămpi de iluminat, cu o putere instalată de 115,4650 

kW. 

În figura 3.1.1 este evidenţiat numărul de stâlpi de iluminat existenţi în comuna Domneşti 

în funcţie de tipul lămpilor instalate. Se poate observa aşadar că majoritatea lămpilor sunt 

din mercurs- peste 650 bucăţi iar alte 400 sunt lămpi fluorescente. 

 
Fig. 3.1.1.- Numărul de stâlpi de iluminat din comuna Domneşti 

Sursa: Primăria comunei Domneşti 
 

În funcţie de puterea instalată- peste 50% este dată de lămpile de tip mercur de 125 W sau 

250w.  
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Fig. 3.1.2.- Puterile instalate în funcţie  de tipul lămpilor din comuna Domneşti 

Sursa: Primăria comunei Domneşti 
Cu excepţia celor 40 de lămpi de tip Led, toate corpurile de iluminat existente sunt 

poluante, acestea reprezentând peste 97% din totalul lămpilor existente în comuna 

Domneşti. (FIG. 3.1.3) 

 
Fig. 3.1.3.- Ponderea lămpilor în funcţie de gradul de poluare 

Sursa: Primăria comunei Domneşti 
 

Suplimentar de cele prezentate în figurile anterioare, trebuie menţionat faptul că un total 

de 400 lămpi asigură un iluminat insuficient şi un total de 665 sunt energofage. 

Lungimea totală a reţelei de curent electric din zona comunei Domneşti este de c.c.a. 50 

km reţea de joasă tensiune şi c.c.a. 10 km reţea de medie tensiune. 
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Tabel 2 

An 

Indicator 

 

2014 

 

2015 

2016 (pana in 

septembrie) 

Consum energie 

electrica (MWh/an) 

346.248 407.440 327.012 

Factura energie electrica 

(lei/an) 

125.826,523 229.959,136 176.259,468 

NOTĂ : tabelul se va actualiza anual si va include valori din 2 ani precedenţi 

În figura 3.1.4 este prezentată evoluţia consumului de energie electrică aferent 

iluminatului public din comuna Domneşti. Se poate observa faptul că acesta este într-o 

creştere continuă- în corelare directă cu creşterea demografică a comunei. Pentru anul 

2016 datele sunt aferente doar până la luna septembrie însă ţinînd cont că mai sunt 3 luni 

în care lumina solară este în scădere (iar necesarul iluminatului public creşte), valoarea 

anului 2016 se va situa la peste 440.000 mwh. 

 
Fig. 3.1.4.- Evoluţia consumului de energie electrică din comuna Domneşti 

Sursa: Primăria comunei Domneşti 
 

Pe teritoriul comunei Domneşti există o Staţie de distribute şi transfomare inclusă în 

sistemul naţional de distribute a energiei electrice. Staţia electrică are o putere instalată 

de 500 MW şi transformă energia electrică de la 400 / 110 / 20 KV. 

Partea estică a teritoriului administrativ al comunei este străbătut de la nord la sud de 

reţele de transport de înaltă tensiune. 

În comuna Domneşti nu există gospodării neelectrificate. 
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3.2. Date tehnice despre sectorul rezidenţial 
 
Pentru descrierea sectorului rezidenţial a fost completat tabelul 3. 

Indicatori 

 

Valoare indicator Mod de calcul(coloana3 / coloana 4) 

Consum de energie Marime de raportare 

1 2 3 4 

Consumul de energie termicapentru încălzire 

pe tip de clădiri [kWh/an,m2] 

Consumul mediu de energie termicapentru 

încălzire pe tip delocuinţe [Gcal/an,m2](1) 

 

121,86 

242,07 

Consumul total de energie termica [kWh/an] 

Clădiri publice: 865.835  

Locuinţe:   50.920.097 

Suprafaţa utila totală: 

Clădiri publice: 7.098 

Locuinţe:       210.351 

 

 

0,215 

Consumul mediu de energie termica pe tip 

locuinţa: 

Case individuale: 

180 – 400 kWh/m²/an 

Suprafaţă utila medie pe tip de locuinţă [mp] 

Case individuale:  75 

Consumul de energie  de răcire pe tip de 

locuinţa cu aer condiţionat [kWh/an,m2] 
 

 

58,912 

Consum mediu de energie de răcire pe tip locuinţa 

[kWh/an]: 

Case individuale:  2.945,60 

Suprafaţăutila medie răcită pe tip de locuinţă 

cu aer condiţionat [mp]:   

Case individuale    50 

Consumul de energie încălzire apă pe locuitor(2) 

[kWh/an,m3] 

 

 

249,755 

Consumul total de energie pentru încălzirea apei 

[kWh/an,m3] 

Case individuale: 2.047.994,28 

Număr total locuitori  

8.200 

Consumul de energie electrica, pe tip de clădiri 

[kWh/an,m2] 

 

 

21,51 

34,605 

Consumul total de energie electrica: [kWh/an] 

Clădiri publice: 152.696 

Locuinţe:  606.600 

Suprafaţa utila totală[mp] 

 

Clădiri publice: 7.098 

Locuinţe: 210.351  

Tabel 3.2.1. – Date tehnice sector rezidenţial. 
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(1) Pentru locuinţele care nu sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire 

(SACET) se va lua in considerare consumul de combustibil aferent acestora, din care se va 

scădea valoarea estimativa a consumului de combustibil pentru gătit 

2 Pentru locuinţele racordate la SACET se va lua in considerare media consumului 

lunar în lunile de vară multiplicat cu 12. Pentru locuinţele care nu sunt racordate la SACET 

se va lua in considerare consumul de combustibil mediu in lunile de vara multiplicat cu 12. 

NOTĂ : tabelul se va actualiza anual 

 

Din punctul de vedere al consumului mediu de energie termică, se poate observa faptul că 

acesta este dublu în cazul  locuinţelor, în comparaţie cu clădirile publice. Acest lucru este 

normal, comuna Domneşti dispune doar de case individuale acestea fiind mai greu de 

încălzit, iar suplimentar, sursa principală folosită pentru încălzirea acestora- biomasa, mai 

puţin eficientă comparativ cu gazul-folosit în încălzirea clădirilor publice. 

 

 
Fig. 3.2.1. – Consumul mediu de energie termică pentru încălzire  

Suplimentar, mai există două tipuri de energie consumată pentru care nu poate fi 

realizată o comparaţie şi anume: 

- Energie necesară răcirii cu un consum energetic de 58,912 kWh/an/m2- valoare sub 

cea aferentă consumului mediu de energie termică prezentat anterior; 

- Energie necesară încălzirii apei- cu un consum mediu de 249,755 kWh/an/ m3 
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Eficienţa consumului mediu de energie electrică pe tip de clădiri este mult mai bună în 

cazul clădirilor publice, cu o valoare de 21,51 spre deosebire de cel aferent locuinţelor, 

estimat la 34,61 kw. 

 

 
 

Fig. 3.2.2– Consumul mediu de energie electrică          
Din punctul de vedere al consumului total de energie electrică, valoarea înregistrată 

pentru locuinţe depăşeşte de peste 4 ori cea aferentă clădiriilor publice. 

 

 

Fig. 3.2.3– Consumul total de energie electrică    
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3.3.    Date tehnice pentru clădiri publice ( școli, spitale, grădiniţe, clădiri administrative, instituţii de cultură. etc.) 
 

Tip clădire 
Nr. clădiri 

in  grup 

Total arie 

utilă 

Indicatori 

Consum 

energie 

electrică. 

(MWh/an) 

Consum 

Energie 

Termica(1) 

(Gcal/an) 

Factura energie . 

(lei/an) 

electrica termica 

Spitale, dispensare,  

policlinici, etc. 

1 150 7,50 20,47 4233 3546 

Școli, licee, 

creșe, grădiniţe ,etc. 

9 4455 51,19 414,054 28891,636 71726,160 

Clădiri social-culturale (teatre, 

cinematografe, 

muzee, etc.) 

3 810 38,682 56,912 21832,121 9858,808 

Clădiri administrative 2 1099 41,025 176,923 23154,51 30648,194 

Altele 3 584 21,799 94,015 12303,355 16286,124 

TOTAL 18 7098 160,196 762,374 90414,622 132065,286 

 

Tabel 3.3.1. – Date tehnice pentru clădiri publice 
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În figurile 3.3.1 şi 3.3.2 este prezentată ponderea consumului de energie electrică şi termică în totalul energiei consumate la 

nivelul clădirilor publice din comuna Domneşti. Pentru consumul de energie electrică, cea mai mare pondere o deţin clădirile de 

învăţământ (şcoli, licee, grădiniţe etc), peste 31,9 % din totalul energiei electrice consumate. În valori absolute, aceasta 

reprezintă 51,19 MWh/an dintr-un total de 160. Şi în cazul energiei termice, cea mai mare pondere o deţin clădirile din categoria 

învăţământ, peste 54% din energia termică fiind aferentă încălzirii şcolilor şi grădiniţelor. În valori absolute, dintr-un total de 762 

Gcal/an, peste 414 Gcal sunt aferente acestor tipuri de clădiri. 

                  

Fig. 3.3.1.– Ponderea consumului de energie electrică aferent clădirilor publce   Fig. 3.3.2– Ponderea consumului de energie termică aferent clădirilor publice        
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3.4.   Date tehnice pentru sectorul transporturi 
 
 Una dintre cele mai eficiente modalităţi de încurajare a eficienţei energetice în 

localitatieste promovarea unor modele de dezvoltare densă şi de expansiune urbană 

compactă. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea strategică a instrumentelor de 

urbanism şi amenajare a teritoriului. Cu cât o localitate este mai puţin densă şi se întinde 

pe o suprafaţă mai mare, cu atât vor fi mai mari cheltuielile cu energia. Practic, cu cât 

densitatea este mai mică, cu atât transportul public este mai puţin viabil şi mai mulţi 

oameni utilizează automobilele proprietate personală pentru a face naveta. De asemenea, 

navetele cu automobilul proprietate personală tind să fie mai lungi în zonele întinse pe o 

suprafaţă mai mare, iar străzile tind să se aglomereze, ceea ce face că automobilele să 

petreacă mai mult timp în trafic. Reţelele de alimentare cu apă şi cele de canalizare 

trebuie să acopere o suprafaţă mult mai mare, necesitând mai multă energie pentru 

pompare şi furnizarea apei. Camioanele de gunoi trebuie să parcurgă trasee de colectare 

mai lungi, iar drumul până la gropile de gunoi este şi el mai lung. Reţeaua de iluminat 

public trebuie să acopere un număr mai mare de străzi şi consuma mai multă energie.  

 
 
Pentru descrierea sectorului transporturi se vor avea in vedere următoarele elemente: 

 
- Eficienţa sistemului de transport care se referă la modul în care este 

acoperităcererea de transport. Aceasta depinde de infrastructură și structura localităţii. 

Consumul pe pasager creste proporţional cu scădereadensităţiipopulaţiei localităţii. 

Reducerea volumului de trafic este un aspect important al unui transport eficient. 

Planificarea urbana poate sa optimizeze amplasarea sistemului de transport pentru 

limitarea distanţei de transport. Transportul public în acest moment este asigurat de RATB 

Bucuresti prin doua linii RATB, una pe traseul Domnești-Ghencea si una pe traseul Sat 

Teghes -Ghencea). O alta componenta a transportului public este transportul asigurat de 

primarie cu doua microbuze școlare pentru elevii din comuna si satele adiacente. 

Conform direcţiei de taxe si impozite, pe teritoriul comunei Domnesti sunt inregistrate un 

numar de 2683 de vehicule de transport, din care 2181 pe persoana fizica si 502 pe 

persoana juridica. 
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Mijloc de transport Persoană fizică Persoană juridică TOTAL 

alt autovehicul cu masa totala maxima autorizata <12t 106 129 235 

autoturism 1870 310 2180 

microbuz 0 2 2 

motocicleta 44 0 44 

motoreta 6 0 6 

scuter 95 1 96 

Total transport persoane 2121 442 2563 

        

tractor 11 2 13 

semiremorca 3 15 18 

remorca 39 13 52 

Vehicul transport marfa cu 2 axe 4 24 28 

Vehicul transport marfa cu 3 axe 1 2 3 

Vehicul transport marfa cu 4 axe 2 4 6 

Total transport marfa 60 60 120 

        

Total general mijloace transport 2181 502 2683 

Tabel 3.4.1- mijloace de transport 

Conform prevederilor legale, ar trebui să existe un taximetru la 1.000 de locuitori. Pe 

teritoriul localităţii nu sunt înregistrate taximetre, deşi populaţia la nivelul anului 2011 

era de 8682 locuitori, ceea ce presupunea posibilitatea de a funcţiona a unui număr de 8-9 

taximetre. Acest fapt se datorează lipsei de piaţă pentru astfel de servicii. În acelaşi timp, 

lipsa acestui serviciu are şi o parte bună, prin faptul că este eliminat un factor poluant şi 

consumator de resurse de energie. 

O altă componentă a eficienţei sistemului de transport este dată de rutele de transport. 

Astfel, este indicată conectarea comunei în cât mai multe puncte la drumurile judeţene şi 

naţionale (de exemplu la Centură Bucureşti), prin aceasta reducându-se traficul de 

tranzitare prin comună, odată cu reducerea poluării şi a cantităţii de combustibil 

consumat pentru tranzitare, fapt ce creşte eficienţa sistemului de transport. 

 

- Eficienţa călătoriei: se referă la eficienţa consumului de energie al diferitelor 

moduri de transport. Principalii parametri sunt ponderea relativă a diferitelor moduri de 

transport și factorul de încărcare a vehiculelor. Din păcate nu exista date disponibile care 

sa poata sta la baza unei analize. Ca urmare, pe baza bunei practici si a experienţei din 

alte localităţi, se poate estima pentru transportul de persoane cu mijloace auto personale, 
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o medie de 1,5 – 2 persoane pe vehicol. Restul persoanelor care utilizeaza sistemul de 

transport o fac pe cele doua rute de deplasare spre București. 

 

- Eficienţa vehiculelor: se refera la reducerea consumului specific de combustibil 

aferent fiecărui tip de vehicul; acest indicator depindede performanţa vehiculelor 

utilizate cât și maniera de conducere a manipulanţilor. Prin devierea circulatiei de 

tranzitare se reduce impactul energetic generat de maniera de conducere. 

 
Pentru descrierea acestui sector se recomandă completarea tabelul 5.  

 
Tabel 5 

Indicatori 
 

Valoare 
indicator 

Mod de calcul (3/4) 

Consum de energie Mărime 
raportare 

1 2 3 4 
Eficienta sistemului 
Consumul specific de 
energie la transportul de 
pasageri (tep/pers) 

 Consumul de energie 
anual la transportul de 
pasageri 

Număr locuitori 

Eficienta călătoriei 
Consumul specific de 
energie  
(tep /pers-km) 

 Consumul anual de 
energie la transportul 
de pasageri 

pasageri – km 

Eficienta Vehiculului 
Consumul specific mediu de 
energie pe tip vehicul 
(kep/km) 

- Motorina 
- Eng.electrică 

(tracţiune) 

 Consumul total de 
energie al tipului de 
vehicul  
-autobuze, 
microbuze,etc. 
-tramvaie, troleibuze 

Kilometri 
parcurși 

 

NOTĂ: densitatea urbana este de (330pers/km²) 

(1) Se vor lua în considerare toate formele de energie utilizate la transportul public 

(motorina, benzina, energie electrică de tracţiune), prin transformare din unităţi fizice în 

unităţi echivalente (tone echivalent petrol-tep; kilograme echivalent petrol - kep) 

(2) tabelul se va actualiza anual pentru „indicatori” 
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Pentru sectorul transporturilor, evaluarea este efectuată la nivelul a 8 modalităţi de 

transport sau tipuri de vehicule: autoturisme, camioane, vehicule ușoare, motociclete, 

autobuze, transport aerian total, feroviar și apă. 

Indicele de eficienţă energetică globală cumulează tendinţele pentru fiecare mod de 

transport într-un singur indicator pentru întregul sector. Pentru mașini, eficienţa 

energetică este măsurată prin consumul specific, exprimat în litri / 100km. Pentru 

transportul de mărfuri (camioane și vehicule ușoare), unitatea de măsură folosită este 

consumul tonă-km. 

Pentru celelalte modalităţi de transport sunt utilizaţi următorii indicatori de consum: 

• tep/pasager pentru transportul aerian; 

• gep/pasager-km pentru transportul feroviar; 

• gep/t-km pentru transportul de mărfuri pe cale ferată sau pe apă; 

• gep pe vehicul pentru motociclete și autobuze; 

Graficul următor prezinta distribuţia consumului de energie în tep pe sectoare de 

activitate la nivel European: 

 
Fig. 3.4.2.- Ponderea consumului de energie în funcţie de sectorul de activitate 

Sursa: EUROSTAT 

Se constată ca cea mai mare valoare pe sector de activitate îl reprezintă consumul de 

energie pentru transport cu un procent de 31.6% din total. 

Analizând în detaliu sectorul transporturi, în Graficul 3.4.3 se prezintă repartiţia 

modalităţii de transport exprimat în sute de tep precum si evoluţia consumului din anul 

1990 pâna în anul 2013. Se poate observa un trend descrescător pentru transportul rutier 

(predominant în comuna Domneşti) în detrimentul transportului aerian.  
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Fig.3.4.3- Evoluţia consumului de energie în sectorul transporturi 

                 SURSA: EUROSTAT 

Restrângând şi mai mult analiza realizată, principalii consumatori de energie din acest 

domeniu sunt autovehiculele care funcţionează fie pe bază de motorină, fie pe bază de 

benzină. 

În imaginile următoare este prezentat numărul de autovehicule pe benzină şi cel pe 

motorină, valoarea reprezentând în termeni non-tehnici capacitatea maximă de consum 

energetic pe care o are România.   

Conform graficului 3.4.3- România are un număr relativ mic de autovehicule ce 

funcţionează pe bază de motorină, doar 2,52 Mtep, similar cu ţări precum Ungaria sau 

Cehia. Acelaşi lucru se poate afirma şi despre numărul de autovehicule pe bază de 

benzină, unde România cu 1,77 Mtep are unul dintre cele mai scăzute valori, fiind depăşită 

de ţările nordice. Reamintim valoarea înregistrată la nivelul comunei Domneşti- 375.64 

tone/an. 
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Fig.  3.4.4.- Statistica europeană privind numărul de maşini pe motorină- în Mtep 

         SURSA: EUROSTAT 

 

Fig.  3.4.5.- Statistica europeană privind numărul de maşini pe benzină în Mtep 

                    SURSA: EUROSTAT 
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În graficele 3.4.6 şi 3.4.7 se află o comparaţie între numărul de maşini pe benzină sau 

după caz, motorină din România şi din ţări vecine, Polonia, Ungaria şi Bulgaria- date 

valabile pentru anul 2009. 

 
Fig.  3.4.6- Grafic comparativ privind numărul de maşini pe motorină în Mtep 

  SURSA: EUROSTAT 

 
Fig.  3.4.7- Grafic comparativ privind numărul de maşini pe benzină în Mtep 

SURSA: EUROSTAT 

Concluzia acestor grafice este aceea că România înregistrează valori relativ scăzute atât 

din punctul de vedere al numărului de maşini ce funcţionează cu benzină cât şi a celor 
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care funcţionează cu motorină. Cu doar 375 tep anual, comuna Domneşti are o pondere a  

consumului energetic redusă, comparativ cu cel existent la nivel naţional (aprox 4,7 Mtep) 

reprezentând doar 1 la mie din acesta. Acest lucru este datorat şi poziţiei geografice a 

oraşului, oarecum izolat, nefiind vreun nod rutier important al ţării. 

În figurile 3.4.8 şi 3.4.9 se prezintă consumul de energie în funcţie de diverse mijloace de 

transport. Având în general doar autovehicule pe bază de motorină sau benzină, la  nivelul 

comunei Domneşti, orice economie propusă ar trebui să aibă ca alternativă transportul cu 

bicicleta, singurul mod de transport mai eficient disponibil în acest oraş. 

 
Fig. 3.4.8 Consum specific de energie / pasager- km 

Sursa :Urban Transport and Energy Efficiency – Federal Ministry for Economic Cooperation and Development 

(BMZ) 
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Fig. 3.4.9 Comparaţie între consumul specific de energie funcţie de modul de transport, în  

grame echivalent petrol pe persoană şi km 

În 11 ţări UE și în Norvegia, rata creșterii eficienţei energetice a fost mai mare de 1% 

începând cu anul 2000, peste nivelul propus de Directiva 2006/32/CE. În 6 ţări din CE 

eficienţa transporturilor a scăzut din cauza transportului rutier de mărfuri: cifra 

”negativă” a economiilor din transportul rutier de mărfuri a depășit economiile obţinute 

din zona autoturismelor 

 
Fig. 3.4.10.- Evoluţia eficienţei energetice în transporturi în ţările UE* 

Sursa: Odyssee 

*Ţările cu creștere a indexului ODEX apar fără evoluţie în eficienţa energetică; pentru aceste ţări impactul negativ pentru 
camioane este datorat unor factori care nu sunt de natură tehnică și au depășit economiile autoturismelor 
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3.5.  Date tehnice privind potenţialul de producere şi utilizare proprie mai eficientă 
a energiei regenerabile la nivel local 

 
 
În acest capitol se va face o scurtă descriere a instalaţiilor de utilizare a energiei 

regenerabile utilizată sau de perspectivă, pe plan local (surse regenerabile pentru energie 

electrică și termică, cogenerare din biogaz, gaze naturale etc)  

 

 
Eficienţa energetică este profitabilă în toate sectoarele economice ale comunei Domneşti, 

existând numeroase argumente convingătoare în acest sens: 

- costuri mici datorate economiilor rezultate din utilizarea resurselor; 

- dependenţa redusă şi securitate sporită în ceea ce priveşte mărfurile/serviciile; 

- creează noi oportunităţi pentru exportul de tehnologii eficiente din punct de 

vedere energetic; 

- reduce emisia de gaze cu efect de seră şi a altor activităţi cu impact negativ 

asupra mediului; 

- contribuie la diminuarea preţului energiei pentru consumatori prin diminuare 

consumului şi reducerea nevoii de investiţii frecvente în infrastructura furnizării de 

energie; 

- creează locuri de munca noi în stabilimentele furnizoare de tehnologii eficiente; 

- îmbunătăţeşte completivitatea şi producţia totală; 

Măsurile de eficienta energetică oferă oportunităţi de câştig pe termen mediu şi lung, prin 

promovarea soluţiilor de economisire prin diminuarea costurilor de producţie şi consum, 

diminuarea impactului asupra mediului şi asigurând în acelaşi timp promovarea dezvoltării 

economice şi sociale. 

Mai mult decât atât, investiţiile în măsuri de eficienta energetică generează economii 

anuale majore datorate conservării pe termen lung a infrastructurii energetice auxiliare 

care în condiţii de neeficientizare ar necesita revizii costisitoare şi multianuale. 

 

Ponderea electricităţii produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

electrică al ţării în 2013 a fost de 41%, peste ţinta de 38% asumată de România pentru anul 

2020, şi peste ţinta intermediară de 35% indicată pentru anul 2015, potrivit 

Departamentului pentru Energie.  

România şi-a asumat în faţa Comisiei Europene ca 24% din consumul total de energie şi fie 

din surse regenerabile în anul 2020. Această ţintă include atât electricitatea, cât şi 

energia termică şi carburanţii.  
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Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a anunţat deja că această ţintă 

a fost deja atinsă la 1 ianuarie 2014.    

Pe segmentul de energie electrică, ţinta asumată pentru anul 2020 este de 38%, iar ţinta 

intermediară este de 35% pentru anul 2015, astfel că informaţiile autorităţilor arată că 

România a depăşit deja ambele ştachete, scrie Agerpres.ro.    

Potrivit aceluiaşi document, care reprezintă nota de fundamentare a unui proiect de 

Hotărâre de Guvern, ANRE estimează că, la finele anului 2014, în România a avut în 

funcţiune capacităţi de producere a energiei regenerabile cu o putere de circa 6.000 de 

MW, în creştere cu 40% faţă de 4.300 de MW, cât era capacitatea lor totală din 2013. 

 

 

3.5.1.POTENŢIAL TEHNIC ŞI ECONOMIC AMENAJABIL AL SRE ÎN ROMÂNIA 

 

3.5.1.1. Potenţial solar 

În privinţa radiaţiei solare, ecartul lunar al valorilor de pe teritoriul României atinge valori 

maxime în luna iunie (1.49 kWh/ m2/zi) şi valori minime în luna februarie ( 0.34 kWh/ 

m2/zi) 

 

3.5.1.2. Potenţial solar-termal 

 

Sistemele solar-termale sunt realizate, în principal, cu captatoare solare plane sau cu 

tuburi vidate, în special pentru zonele cu radiaţia solară mai redusă din Europa. 

În evaluările de potenţial energetic au fost luate în considerare aplicaţiile care privesc 

încălzirea apei sau a incintelor/piscinelor (apă caldă menajeră, încălzire etc.). 

 

 
 
 

POTENŢIAL ENERGETIC SOLAR-TERMAL 

Parametru UM Tehnic Economic 

Putere termică MWt 56.000 48.570 

Energie termică GWh/an 40 17 

TJ/an 144.000 61.200 

mii tep/an 3.430 1.450 

Suprafaţa de captare mp 80.000 34.000 

 

Sursa: ANM,ICPE, ICEMENERG, 2006 
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3.5.1.3.. Potenţial solar-fotovoltaic 

S-au avut în vedere atât aplicaţiile fotovoltaice cu cuplare la reţea, cât şi cele autonome 

(neracordate la reţea) pentru consumatori izolaţi. 

 
Zonele de interes (areale) deosebit pentru aplicaţiile electroenergetice ale energiei solare 

în ţara noastră sunt: 

- Primul areal, care include suprafeţele cu cel mai ridicat potenţial acoperă 

Dobrogea şi o mare parte din Câmpia Romana, unde radiaţia solară pe suprafaţă 

orizontală se situează peste 1350  kWh / m2/an; 

Regiunea Ilfov prezintă un potenţial al fluxurilor energetice de 1150-1250 kWh / m2/an. 

Capacitatea totală instalată în România la sfârşitul anului 2012 a fost de numai 41 MW, 

dintre care 25 MW au fost instalaţi în 2012. La nivelul anului 2012 în regiune Bucureşti 

Ilfov se producea energie electrică din surse fotovoltaice (cca 1MW) în două localităţi din 

judeţul Ilfov (Pantelimon 0.90678 MW, Saftică 0.074 MW), urmând a fi racordate la 

reţeaua electrică de distribuţie încă 6 MW. (Sursă: Transelectrica) 

În regiunea Bucureşti Ilfov centrale electrice fotovoltaice cu contract de racordare (CR) 

sunt localizate în Bucureşti 1.495MW, Periş 0.017MW, Snagov 0.045MW, Nuci 1.95MW, sat 

Merii-Petchii 7.038MW, iar centrale electrice fotovoltaice cu aviz tehnic (ATR): Vidră 

0.35Mw, Mogoşoaia 1.995MW. (Sursă: Transelectrica) 

 

POTENŢIAL ENERGETIC SOLAR-FOTOVOLTAIC 

Parametru UM Tehnic Economic 

Putere de varf MWp 6.000 4.000 

Energie electrică TWh/an 6,0 4,8 

mii tep/an 516 413 

Suprafata ocupata Km2 60 (3m2/loc) 40 

(2m2/loc) 

 
Sursa: ANM,ICPE, ICEMENERG, 2006 
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Fig 3.5.1.- Potenţialul energetic solar 

Sursa: PVGIS © European Union, 2001-20121 
 

 
3.5.1.4. Potenţial eolian 

 
În strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie, potenţialul eolian declarat 

este de 14.000 MW (putere instalată), care poate furniza o cantitate de energie de 

aproximativ 23.000 GWh/an. Aceste valori reprezintă o estimare a potenţialului teoretic, 

şi trebuie nuanţate în funcţie de posibilităţile de exploatare tehnică şi economică. 

Pornind de la potenţialul eolian teoretic, ceea ce interesează însă prognozele de 

dezvoltare energetică este potenţialul de valorificare practică în aplicaţii eoliene, 

potenţial care este mult mai mic decât cel teoretic, depinzând de posibilităţile de folosire 

a terenului şi de condiţiile pe piaţa energiei. 

De aceea potenţialul eolian valorificabil economic poate fi apreciat numai pe termen 

mediu, pe baza datelor tehnologice şi economice cunoscute astăzi şi considerate şi ele 

valabile pe termen mediu. 

S-a ales calea de evaluare a potenţialului valorificabil al ţării noastre cea 

macroeconomica, de tip top-down, pornind de la următoarele premise macroeconomice: 

                                                           
1 Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. Ossenbrink H.A., 2007. Potential of solar electricity generation in the 

European Union member states and candidate countries. Solar Energy, 81, 1295–1305, 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/. 
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- condiţiile de potenţial eolian tehnic (viteza vântului) în România care sunt 

apropiate de media condiţiilor eoliene în ansamblul teritoriului Europei; 

- politica energetică şi piaţa energiei în România vor fi integrate în politica 

europeană §i piaţa europeană a energiei 

şi în concluzie indicatorii de corelare macroeconomică a potenţialul eolian valorificabil pe 

termen mediu şi lung (2030-2050) trebuie să fie apropiaţi de indicatorii medii europeni. 

Că indicatori macroecomici s-au considerat: 

- Puterea instalată (sau energia produsă) în instalaţii eoliene în corelaţie cu PIB pe 

cap de locuitor -indicatorul Peo/PIB/loc sau Eeo/PIB/loc 

- Energia electrică produsă în instalaţii eoliene în corelaţie cu consumul brut de 

energie electrica- indicatorul (cotă) Eeol/ Eel 

Datele de potenţial tehnic şi economic eolian sunt următoarele: 

 

 
Fig 3.5.2.- Potenţialul energetic eolian 

POTENŢIAL ENERGETIC EOLIAN 
Parametru UM Tehnic Economic (2030-2050) 

Putere nominală MW 3600 2400 

Energie electrică TWh/an 8,0 5,3 

mii tep/an 688 456 

Sursa: ANM, ICEMENERG, 2006 
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Sursa: PVGIS © European Union, 2001-20121 

 
De asemenea în strategie a fost propusă instalarea a 120 MW până în anul 2010 şi a încă 

280 MW până în anul 2015. 

Conform acestei evoluţii, energia electrică produsă din surse eoliene asigura cca 1,6 % din 

consumul brut de energie electrică în anul 2010. Raportat la cantitatea de energie 

prevăzută din surse regenerabile fără hidro de mare putere, energia eoliană ar asigura 

12,3% din această cantitate. 

Reanalizând datele din strategie, considerăm că există rezerve suficiente pentru o 

dezvoltare şi mai importantă a aplicaţiilor eoliene decât cea prevăzută. 

Faţă de un potenţial tehnic amenajabil de 3.600 MW (8.000 GWh/an), cotele ţinta pentru 

aplicaţiile eoliene, pot fi până în 2015 de 200 MW în 2010 şi de 600 MW în 2015. 

 

La nivelul anului 2012 în regiunea Bucureşti Ilfov se producea energie electrică din surse 

eoliene (sub 1MW) într-o singură localitate din judeţul Ilfov: Baloteşti 0.005 ÷ 0.0814MW. 

 
3.5.1.5. Potenţial biomasă 

Biomasa reprezintă o sursă regenerabilă de energie care provine de la soare şi din deşeuri 

urbane, materiale din plante şi desuri animale. Biomasa se poate regenera într-o perioadă 

relativ scurtă de timp. Principalele metode de folosire a plantelor pentru uzul specific 

energetic sunt cultivarea plantelor pentru uzul energetic şi utilizarea deşeurilor din plante 

care sunt folosite în alte scopuri. Biomasa constituie pentru România, o sursă regenerabilă 

de energie, promiţătoare, atât din punct de vedere al potenţialului, cât şi, din punct de 

vedere al posibilităţilor de utilizare. Biomasa constituie pentru România o sursă 

regenerabilă de energie promiţătoare atât din punct de vedere al potenţialului cât şi din 

punct de vedere al posibilităţilor de utilizare. 

Din punct de vedere al potenţialului energetic al biomasei, teritoriul României a fost 

împărţit în opt regiuni şi anume: 

1. Delta Dunării - rezervaţie a biosferei 

2. Dobrogea 

3. Moldova 

4. Munţii Carpaţi (Estici, Sudici, Apuseni) 

5. Platoul Transilvaniei 

6. Câmpia de Vest 

                                                           
1 Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. Ossenbrink H.A., 2007. Potential of solar electricity generation in the 

European Union member states and candidate countries. Solar Energy, 81, 1295–1305, 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/. 
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7. Subcarpatii 

8. Câmpia de Sud 

 

 
Aşa cum rezultă din acest tabel, potenţialul energetic tehnic al biomasei este de cca. 

518.400 TJ. 

Luând ca referinţă pentru potenţialul economic amenajabil anul 2030 rezultă următoarele 

valori de potenţial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenţialul de biomasă pe sorturi, regiuni şi total, este prezentat in tabelul de mai jos. 

Nr Regiune Biomasa Deseuri Biomasa Biogaz Deseuri TOTAL 

  forestiera lemnoase agricola ml.mc/an urbane  

  mii t / an mii t / an mii t / an  miit/ an TJ 

  TJ TJ TJ TJ TJ  

I Delta Dunării - - - - - -

- - - - - 

II Dobrogea 54 19 844 71 182 29.897

451 269 13.422 1.477 910 

III Moldova 166 58 2.332 118 474 81.357

1.728 802 37.071 2.462 2.370 

IV Carpaţi 1.873 583 1.101 59 328 65.415

19.552 8.049 17.506 1.231 1.640 

V Platoul 

Transilvaniei 

835 252 815 141 548 43.757

8.721 3.482 12.956 2.954 2.740 

VI Câmpia de Vest 347 116 1.557 212 365 60.906

3.622 1.603 24.761 4.432 1.825 

VII Subcarpaţii 1.248 388 2.569 177 1.314 110.198

13.034 5.366 40.849 3.693 6.570 

VIII Câmpia de Sud 204 62 3.419 400 1.350 126.639

2.133 861 54.370 8.371 6.750 

TOTAL 4.727 1.478 12.637 1.178 4.561 518.439

49.241 20.432 200.935 24.620 22.805 
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POTENŢIAL ENERGETIC AL BIOMASEI 

 
În regiunea Bucureşti Ilfov potenţialul energetic disponibil al biomasei este de 2554 

terrajouli (TJ), fiind generat în proporţie foarte mare de biomasa agricolă (96,4%). 

Aceasta pondere este determinată de suprafaţa forestieră foarte redusă din judeţul Ilfov. 

Comparativ cu alte judeţe, judeţul Ilfov deţine un potenţial energetic al biomasei extrem 

de redus, fiind sub majoritatea judeţelor ţării. 

 

 

                 
 

Fig 3.5.3.- Potenţialul biomasă                            Fig 3.5.4.- Potenţialul biomasă 
 

Sursa: PVGIS © European Union, 2001-20121 

                                                           
1 Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. Ossenbrink H.A., 2007. Potential of solar electricity generation in the 

European Union member states and candidate countries. Solar Energy, 81, 1295–1305, 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/. 

Parametru UM Tehnic Economic 

a) Biomasa vegetală 

Energie termică/electrică TJ/an 471.000 289.500 

mii tep/an 11.249 6.915 

b) Biogaz 

Energie termică/electrică TJ/an 24.600 14.800 

mii tep/an 587 353 

c) Deşeuri urbane 

Energie termică/electrică TJ/an 22.800 13.700 

mii tep/an 544 327 

TOTAL TJ/an 518.400 318.000 

mii tep/an 12.382 7.595 

 
Sursa: INL, ICEMENERG, 2006 
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3.5.1.6. Potenţialul microhidroenergetic 

Resursele de apă datorate râurilor interioare sunt evaluate la aproximativ 42 miliarde 

m3/an, dar în regim neamenajat se poate conta numai pe aproximativ 19 milioane m3/an, 

din cauza fluctuaţiilor de debite ale râurilor. 

Resursele de apă din interiorul ţării se caracterizează printr-o mare variabilitate, atât în 

spaţiu, cât şi în timp. Astfel, zone mari şi importante, cum ar fi Câmpia Romana, podişul 

Moldovei şi Dobrogea, sunt sărace în apă.  

 

3.5.2. SOLUŢII TEHNOLOGICE ÎN ENERGETICĂ SOLARĂ 

 

3.5.2.1. Tehnologii şi echipamente de valorificare a radiaţiei solare 

Folosirea radiaţiei solare pentru producerea de energie electrică se poate face prin mai 

multe metode: 

- utilizarea modulelor fotovoltaice; 

- utilizarea turnurilor solare; 

- utilizarea concentratorilor parabolici; 

- utilizarea sistemului Dish-Stirling; 

 

3.5.2.1.1. Sisteme fotovoltaice (PV) 

Generatorul fotovoltaic este organizat sub forma câmpului fotovoltaic incluzând toate 

elementele de interconectare (cablaj), protecţie (diode antiretur sau de bypass) şi/sau 

subansamble specifice (mecanisme de acţionare în cazul panourilor mobile, dispozitive de 

orientare automată etc.). 

  

 
Fig 3.5.5 Panou fotovoltaic (PV)       Sursa: UE, OVM, 2005 
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Există, în principal, două tipuri de funcţionare: 

- Funcţionare fără stocaj (cu racordare la reţea) 

- Funcţionare cu stocaj (sistem autonom) 

În cazul realizării unor sisteme de alimentare autonome care valorifica atât enegia solară 

cât şi cea eoliană, soluţia tehnologică propusă va include o structură hibridă fotovoltaic-

eoliana (PV/EOL). 

 
3.5.2.1.2. Sisteme cu turnuri solare 

 
3.5.2.1.3 Sisteme cu concentratoare parabolice 

O altă cale de captare a radiaţiei solare o constituie concentratorii parabolici.  

 

 
Fig 3.5.6. Instalţie solară de generare a energiei electrice cu turn solar  

Sursa: UE, OVM, 2005 
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Acest tip de concentrator constă dintr-o oglindă parabolica în formă de jgheab care 

concentrează radiatiatia solară asupra unei conducte. În conducta circula un fluid de lucru 

care este în general ulei care preia căldura pentru a o ceda apei pentru producerea 

aburului care antrenează turbina unui generator electric. 

Concentratorul necesită ajustarea pozitei după cea a soarelui în deplasarea aparenta 

diurnă. 

O variantă a concentratorului parabolic o reprezintă concentratoarele Fresnel.  

 

3.5.2.1.4 Sisteme Dish-Stirling 

Aceste sisteme utilizeaza motoare Stirling (vezi Fig. 3.5.8.)  

 
Fig 3.5.7. Captator solar cu concentrator parabolic                           Sursa: UE, OVM, 2005 
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3.5.3. Tehnologii si echipamente eoliene  

 

A. SISTEME AUTONOM 

 

3.5.3.1. Sisteme EOL pentru alimentare gospodarii (WHS) 

 

 

Fig. 3.5.9. Sistem EOL                                   Sursa: Bergey, ICEMENERG, 2005 

 
Fig. 3.5.8. Generator Dish-Stirling (EuroDish)  

Sursa: UE, OVM, 2005 
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3.5.3.2. Sisteme hibride 

Având în vedere caracterul aleatoriu şi intermitent al resurselor eoliene, pentru creşterea 

gradului de asigurare în alimentarea cu energie electrică se impune adoptarea unor soluţii 

care implică: 

- utilizarea unor resurse neconvenţionale, cu caracter complementar sursei eoliene 

(energia solară, biomasa); 

- utilizarea unui grup motor - generator (Diesel); 

Dintre sistemele hibride cele mai răspândite sunt cele binare: GMG / fotovoltaic / eoliene 

(PV / EOL), eolian / grup motor generator (EOL / GMG) sau terţiare PV / EOL / GMG. 

Schema unui astfel de sistem este prezentată mai jos: 

 
Fig. 3.5.10 . Sistem hibrid                                    Sursa: Bergey, ICEMENERG, 2005 
 
Este un sistem de alimentare care poate asigura consumatorul cu energie electrică foarte 

aproape de 100%. 

 

 

B. SISTEME CUPLATE LA REŢEA. 

3.5.3.3 Mini / micro reţele locale 
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Micile comunităţi locale (sate etc), unele obiective turistice amplasate în zone izolate 

departe de reţeaua de distribuţie pot fi alimentate cu sisteme eoliene integrate în micro / 

miniretele de distribuţie locală (de JT). 

În este prezentată schema generală de organizare a unei astfel de micro / miniretea. 

 
 
 
 

 
Fig. 3.5.11 . Organizare micro-reţea                           Sursa: ADEME, ICEMENERG, 2005 
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- un grup de turbine eoliene care formează generatorul EOL 

- bloc de încărcare baterii de acumulatoare (opţional) 

- grup GMG (opţional) 

 
 
3.5.3.4 Centrale eoliene 

Astfel de sisteme injectează energia produsă de turbinele de vânt (grupate în mari ferme 

eoliene) în reţeaua de distribuţie din zonă.Aşa cum apare în figură, centrală este racordata la 

reţeaua publică de 20- 110-220 kV şi este preluată în sistemul energetic naţional. 

Managementul energiei livrate este realizat de un bloc de comandă şi control care echipează 

centrală eoliană. 

 
Fig. 3.5.12 . Centrală eoliană                             Sursa: ADEME, ICEMENERG, 2005 
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3.5.3.5 Tipuri principale de soluţii constructive pentru turbine eoliene 

 

Aproape toate instalaţiile eoline pentru producerea energiei electrice instalate până în 

ultimul deceniu s-au bazat pe unul dintre cele trei tipuri principale : 

Turaţie fixă cu generatorul electric asincron, cu rotorul acestuia în scurt-circuit, cuplat direct 

la reţeaua de forţă; 

Turaţie variabilă cu generator electric asincron cu dublă excitaţie; 

Turaţie variabilă bazată pe generator sincron cuplat direct la rotorul eolian. 

În afara acestor tipuri principale, o serie de fabricanţi au dezvoltat alte tehnologii în timp 

(vezi Tabelul de mai jos). 

 
CT/CS = Turaţie fixă, limitare de turaţie clasică (stall) 

CT/AŞ = Turaţie fixă, limitare de turaţie activă (unghiul palei variabil -negativ, de 3-5 grade) 

Turbine eoliene ( tipuri constructive si gama de putere) 
Producător Tip constructive Gama de putere 

Bonus (Denmark) CT/CS; CT/AS 600 kW; 1-2.3 MW 

DeWind (UK/Germany) VTDI 600 kW - 2 MW 

Enercon (Germany) VTDD 300 kW - 4.5 MW 

GE Wind Energy (US/Germany) CT/CS; VTDI 600 kW; 900 kW- 3.6 MW 

Lagerwey (Netherlands) VT/AGP; VTDD 250 kW; 750 kW - 2 MW 

Jeumont Industrie (France) VTDD 750 kW- 1.5 MW 

MADE (Spain) CT/CS; VTSGP 660 kW - 1.3 MW; 2 MW 

NEG Micon (Denmark) CT/CS; CT/AS; VTDI 600 kW - 1.5 MW; 1.5-2 MW; 2.75 MW 

Nordex (Germany) CT/CS ; VTDI 600 kW - 1.3 M W; 1.5-2.5 MW 

REpower Systems (Germany) CT/CS; CT/AGP; VTDI 600 - 750 kW; 1.5-2 MW 1MW; 

Vestas (Denmark) SVT/OSP; VTDI 660 kW - 2,75 MW; 850 kW - 3 MW 
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VTDI = Turaţie variabilă, unghiul palei variabil -pozitiv, inducţie cu dublă excitaţie la 

generator. 

VTDD = Turaţie variabilă, generator sincron cuplat direct la rotorul eolian combinat cu pas 

reglabil (Enercon + Lagerwey + 1.5 MW Jeumont) combinat cuvariatie clasică de turaţie 

(Jeumont J48-750 kW); 

VTSGP = Turaţie variabilă, /pas variabil, + generator sincron fără perii; 

VT/AGP = Turaţie variabilă, / pas variabil, + generator asincron (100% curent prin convertor). 

CT/AGP = combinaţie neuzuala de turaţie fixă/pas reglabil, cu conectare directă la generator 

asincron. 

De asemenea, s-au conturat două soluţii tehnologice: 

- Turbine cu pas variabil echipate cu generatoare electrice asincrone; 

- Turbine eoliene care funcţionează cu generator electric sincron cuplat direct pe 

rotorul eolian. 

În cazul celui de al doilea tip de turbina eoliană, arborele este susţinut de câte un lagăr în 

fiecare parte a generatorului. 

Această soluţie constructivă, asigura o mare fiabilitate şi se distinge prin costuri de 

întreţinere mult reduse. 

În prezent, această soluţie constructivă se aplică la instalaţii eoliene, cu puteri nominale 

începând de la 300 kW şi ajungând până la puteri de 4 MW, ceace face conceptual agregatele 

cu generatoare cuplate direct cu turbina de vânt, să .se afirme tot mai mult. 

În figura de mai jos se prezintă, spre exemplificare, o schemă de racordare la reţea a unei 

turbine eoliene de 300 kW. 
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Fig. 3.5.13 . Schemă racordare turbină eoliană                              Sursa: ICEMENERG, 
2005 
 

Conform acestei scheme turbina WT se leagă direct prin întrerupător la un transformator 

(0,4/20 kV), iar conectarea la eventualii consumatori în 0,4 kV din zona se face în derivaţie 

din racordul la generatorul electric al turbinei. 

Transformatorul de conectare la reţeaua de MT (de 20kV) se amplasesza în zona turbinei sau 

în apropriere de reţea. 

Pentru îmbunătăţirea factorului de calitate se utilizează baterii de condensatoare. 

 

 

3.5.4. TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE PENTRU BIOMASĂ 

Tehnologiile de cel mai mare interes în prezent sunt: 

- Arderea directă în cazane. 

- Conversia termică avansată a biomasei într-un combustibil secundar, prin gazeificare 

termică sau piroliza, urmată de utilizarea combustibilului într-un motor sau într-o 

turbină. 

- Conversia biologică în metan prin digestia bacteriană aerobă. 
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- Conversia chimică §i biochimică a materiilor organice în hidrogen, metanol, etanol sau 

combustibil diesel. 

Diferitele tehnologii care pot fi aplicate pentru a obţine energie din biomasa sunt prezentate 

mai jos. 

 

 
 

3.5.4.1. Tehnologii şi instalaţii de ardere 

 
Arderea în cazane este cea mai răspândită tehnologie de utilizare energetică a biomasei 

Tipurile de cazane pentru arderea biomasei lemnoase sunt foarte variate şi s-ar putea 

clasifica în trei grupe: 

a) cazane cu focare cu grătar 

b) cazane cu focare cu împingere pe dedesubt (vezi Fig 3.5.14) 

 

Fig. 3.5.14- Cazan vertical cu trei drumuri de gaze si sistem de alimentare cu snec pentru combustibil 

uscat 

Proces Produs Aplicatii 

Combustie Gaze fierbinti • cazan 
• motor pe abur 

■ incalzire spatiu, caldura de 
proces 
■ apa fierbinte, electricitate 
/ caldura 

Gazeificare Gaz combustibil • cazan, motor pe gaz 
• turbina pe gaz 
• celule combustie 

■ caldura 
■ electricitate / caldura 

Gaz de sinteza • gaz natural sintetic 
• combustibil lichid 
• chimicale 

■ caldura 
■ transport 

Piroliza Gaz combustibil • motor ■ electricitate / caldura 

Combustibil lichid 
Combustibil solid 

• cazan 
• motor 

■ electricitate / caldura 
■ transport 
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Cazan orizontal cu trei drumuri de gaze si sistem de alimentare cu snec pentru combustibil 

uscat. 

Fig. 3.5.14        Instalatie de ardere cu impingere pe dedesubt    Sursa: UE, INL, 2005 
 

 

Fig 3.5.16 Instalatie de ardere, cu arderea in suspensie             Sursa: UE, INL, 2005 

 
 
 
3.5.4.2 Tehnologii de gazeificare 

Gazeificarea biomasei este un proces de conversie completă în gaz, utilizând ca mediu de 

gazeificare aer, oxigen sau abur. 

Gazeificarea biomasei se realizează prin două metode principale: 

 

c) cazane cu focare cu ardere in suspensie  
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- Gazeificarea termică utilizând aer, oxigen, abur sau amestecul acestora la 

temperaturi de cca 7000C; 

- Gazeificarea biochimică utilizând micro-organisme la temperatura ambientului şi 

în condiţii anaerobice. 

Pentru gazeificarea lemnului au fost dezvoltate şi aplicate trei tipuri principale de reactoare 

de gazeificare: 

- gazogene cu pat fix; 

- gazogene cu pat fluidizat; 

- gazogene cu curent ascendent; 

 

3.5.4.3 Sisteme pentru producerea de energie electrică  

- Turbina cu abur;  

- Turbine cu gaze; 

- Motor cu ardere internă; 

- Motor Stirling; 

 
3.5.4.4 Sisteme de piroliza a biomase. 

Variante tehnologice pentru piroliză 

 

 

a) Reactor în strat fix; 

b) Reactor în strat fluidizat; 

 

 
Tehnologie Timp de rezidenta 

9 

Rata de incalzire Temperatura °C Produse 

Carbonizare zile Foarte scazută 400 Mangan 

Conventional 5-30 min Scazută 600 Ulei, gaz, mangan 

Rapida 0.5-5s Foarte ridicată 650 Bio-ulei 

Aprindere cu combustibil lichid < 1 s Ridicată < 650 Bio-ulei 

Aprindere cu combustibil gazos < 1 s Ridicată < 650 chimicale, gaz 

Ultra < 0.5 Foarte ridicată 1000 chimicale, gaz 

Vid 2-30s Medie 400 Bio-ulei 

Sursa: INL, 2006 
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3.5.5 MĂSURI DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ: 

- strategii şi programe de finanţare europene şi naţionale dedicate crestereii eficienţei 

energetice; 

- retehnologizarea a tot mai multor agenţi economici şi creşterea eficienţei energetice 

în producţia de bunuri şi servicii, inclusiv prin implementarea de tehnologii verzi; 

- creşterea investiţiilor publice şi private în sporirea eficienţei energetice a clădirilor şi 

a reabilitării termice a acestora; 

- ieftinirea şi creşterea accesibilităţii tehnologiilor şi a materialelor din domeniul 

eficienţei energetice şi a reabilitării termice; 

- reabilitarea unor părţi din reţele de iluminat public; 

- extinderea şi implementarea pe scara tot mai largă a tehnologiilor verzi, 

neconvenţionale privind producerea energiei electrice şi a energiei termice; 

- conştientizarea populaţiei, a agenţilor economici şi a autorităţilor publice privind 

beneficiile multiple atât sub aspectul economiilor financiare, cât şi din punct de vedere al 

protejării mediului înconjurător, prin invesţiile realizate în domeniul creşterii eficienţei 

energetice; 

- lipsa resurselor financiare necesare; 

 
Sectorul rezidenţial oferă cele mai mari posibilităţi de reducere a consumurilor, şi cele mai 

variate oportunităţi de eficientizare energetică. 

Pentru clădirile publice se vor promova investiţii şi lucrări dedicate reabilitării termice, 

modernizării instalaţiilor de producere a căldurii şi de instalare a unor sisteme de 

automatizare a echipamentelor de utilizare energie electrică/termică. 

Pentru clădirile noi, se vor aplica reglementările legale astfel încât, toate clădirile noi să fie 

proiectate şi executate cu performanţe energetice superioare. 

Locuinţele individuale vor putea beneficia de oportunităţile oferite de Programul naţional 

"Casa Verde", prin finanţarea asigurată din Fondul de Mediu, în condiţiile reluării acestei 

finanţări. Proiectele vor viza introducerea sistemelor de încălzire din surse regenerabile şi se 

vor propune facilităţi fiscale, constând în scutirea la plata impozitului pentru clădire pentru 

proprietarii care realizează lucrări de reabilitare termică. 

Primăria Comunei Domneşti îşi doreşte să promoveze proiecte care să promoveze producerea 

energiei electrice din surse regenerabile solare, fotovoltaice atât pentru aplicaţii publice cât 
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şi pentru mici proiecte demonstrative, menite să stimuleze aplicarea lor pe scară largă de 

către populaţie. 

Judeţul Ilfov se găseşte într-o zonă geografică cu acoperire solară bună, cu un flux anual de 

energie solară cuprins între 1.000 şi 1.300 kWh/mp/an, din care se pot capta între 600 şi 800 

kWh/mp/an. Radiaţia medie zilnică poate să fie de 5 ori mai intensă vara decât iarna. Deşi 

iarnă, radiaţia medie zilnică este mult redusă, în decursul unei zile de iarnă cu cer senin, se 

pot capta 4 - 5 kWh/mp/zi. 

Energia generată solară îşi poate găsi aplicaţii în vederea: 

- Preparării apei calde menajere (acm); 

- Încălzirii spaţiilor de locuit, birourilor, spaţiilor publice; 

- Iluminatul casnic, de la alimentarea unor aparate casnice mici consumatoare electrică 

şi până la independenţa energetică; 

- Iluminatul public stradal în anumite zone, iluminatul unor curţi, grădinii, scuaruri; 

 

Premisele în vederea utilizării energiei solare, în special pentru prepararea apei calde de 

consum sunt deosebit de atractive şi avantajoase. Un sistem corect dimensionat poate să 

acopere aproximativ 50% din necesarul anual de apă caldă de consum (prin rata de acoperire 

solară), vara acoperirea fiind de cele mai multe ori de 100%. Sistemele solare termice 

moderne pot fi încadrate fără dificultate în instalaţiile din cadrul construcţiilor şi au o durată 

de viaţă estimată de peste 20-25 de ani, fiind astfel ideale pentru integrarea lor în tehnica 

modernă de încălzire. 

Pe lângă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utlizarea surselor de energie 

regenerala RES contribuie la: 

creşterea duratei de viaţă a rezervelor actuale de combustibili fosili; 

asigurarea energiei din surse curate, regenerabile; 

locuri de muncă noi,aferente procesului de instalare, operare,mentenanţa a instalaţiilor; 

diversificarea sursei de energie. 

Cu toate că primăria Comunei Domneşti îşi doreşte realizarea unui parc solar, resursele 

financiare nu îi permit acest lucru. La nivel local realizarea unui parc solar este posibilă doar 

prin investiţie privată, pe terenuri aparţinând persoanelor fizice. Sprijinirea unei astfel de 

investiţii este binevenită. 

Primăria Comunei Domneşti nu exclude însă că anumite facilităţi ale comunei, cum ar fi 

panouri fotovoltaice pentru iluminatul public al unor parcuri, scuaruri, locuri publice mai 

puţin centrale, inclusiv prin instalarea unor senzori de prezenţă. 
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Primăria comunei Domnești va face demersuri că viitoarele clădiri  să fie prevăzute încă din 

faza de proiectare cu tehnologii de producere a energiei din surse regenerabile: panouri 

fotovoltaice şi panouri solare pentru apă caldă menajeră. De asemenea, în cazul reabilitării 

unei clădiri vechi se va analiza integrarea unor astfel de sisteme în structura clădirilor. 

Sistemele fotovoltaice atât cele on-grid, cu conectare la reţea, cât şi cele off-grid reprezintă 

soluţii viabile, în vederea asigurării independenţei energetice. Primăria Comunei Domneşti, 

printr-un parteneriat cu societăţi de consultanţă şi prin capacitarea companiilor specializate 

în domeniu vor putea facilita şi sprijini montarea în sectorul rezidenţial a unor astfel de 

sisteme fotovoltaice de diferite puteri. Sprijinul ar putea consta în informarea, punerea la 

dispoziţie a informaţiilor, datelor şi avantajelor unor astfel de investitiisi facilitarea pentru 

livrarea, instalarea, punerea în funcţiune, întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea 

avizului tehnic de racordare de la compania de furnizare a energiei electrice. 

Componentele unui sistem fotovoltaic on grid constau în: 

- grupul de panouri fotovoltaice; 

- invertor; 

- sistem de montaj; 

- accesorii (cabluri, conectori, tablou electric); 

- sistem de monitorizare locală prin internet. 

În general, datele tehnice ale unei aplicaţii pentru sistem fotovoltaic potrivite pentru o casă 

cu consum mediu lunar de 300 kWh pe lună, sunt: 

- tensiune nominală la ieşire invertor 230Vca; 

- putere invertor: 3 KW, 230 Vca; 

- energia produsă medie pe zi: 10kWh; 

- energia produsă medie pe an: 3.600 KWh - 3,6 MWh; 

- panouri fotovoltaice - 245 - 250 Wp. 

Avantajele sistemului constau în eliminarea până la 100% a facturii de energie electrică, 

posibilitatea de amplasare pe orice tip de acoperiş sau la sol, mentenata scăzută, costuri de 

întreţinere şi de exploatare reduse şi durata de viaţă mare, peste 25 de ani a sistemului. 

Sistemele pot fi realizate în diferite variante de puteri, de la 1 KW până la 100 KW. 

 

Pentru locuinţele care nu sunt încălzite cu centrale termice moderne, va fi promovată 

producerea de energie termică prin arderea biomasei din agricultură pentru alimentarea cu 

energie a locuinţelor de tip familial - case unifamiliale. 
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Cazanele pe biomasa, sunt disponibile pe piaţa începând cu 2kW, fiind oportună înlocuirea 

sobelor de teracota ori a sobelor pe lemne vechi, cu ocazia renovării clădirilor, fără a fi 

necesară înlocuirea instalaţiei interioare existente. Performanţa arderii recomanda înlocuirea 

sobelor existente cu unele pe biomasa performante. De asemenea, cazanele cu condensare 

reprezintă o opţiune atât în sectorul public cât §i în cel rezidenţial, acestea având 

capacitatea de a extrage mai multă energie din gazele de ardere prin condensarea vaporilor 

de apă produse de ardere, eficienta putând fi mai mare cu aprox. 12% decât a unui cazan 

convenţional. 

"Clădirile pasive" sunt capabile să se lipsească de sistemele de încălzire convenţionale, ceea 

ce nu presupune lipsa totală a încălzirii, multe din casele pasive incluzând un sistem care să 

furnizeze energia necesară încălzirii. Necesarul de energie termică al unei astfel de clădiri 

trebuie să fie de maximum 15 kWh/mp/an, spre deosebire de 250-400 kWh/mp/an pentru o 

clădire obişnuită.  

"Casa pasivă" are un grad ridicat de izolare termică şi un număr redus la minim de punţi 

termice şi infiltraţii scăzute şi utilizează resursele solare şi recuperarea căldurii pentru a 

îndeplini aceste nivele de conservare a energiei.  

În planificarea clădirilor, regulamentele de urbanism trebuiesc să includă cerinţe de măsuri 

„pasive", în vederea minimizării cantităţii de energie necesară punerii în funcţiune şi 

exploatării unei clădiri: 

- Încălzirea "pasivă", prin utilizarea sursei solare şi al potenţialului sau de încălzire. 

Designul corespunzător al unei clădiri va permite captarea căldurii pe timp de iarnă şi 

va minimiza supraîncălzirea pe timp de vară, reducând necesarul de încălzire, 

respectiv de răcire. 

- Ventilaţia "pasivă" se realizează tot printr-un design atent planificat, determinat de 

flotabilitatea naturală a aerului cald din interior şi de mişcarea aerului din exterior, 

pentru a menţine fluxul de aer proaspăt în clădire, fără a fi necesară intervenţia 

echipamentelor de ventilaţie ori de condiţionare a aerului. 

- Lumina naturală se poate utiliza printr-o planificare a folosirii luminii naturale, prin 

umbrare, jaluzele, optimizarea prin luarea în considerare a direcţiei în care ferestrele 

sunt aşezate. 

Cele mai la îndemână măsuri care se pot propune prin regulamentele de urbanism şi 

documentele de autorizare a unei construcţii noi, pe care Primăria Comunei Domneşti le 

poate lua în considerare sunt: 

- Bilanţul energetic al construcţiilor noi şi monitorizarea post implementare; 
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- Panourile fotovoltaice pe acoperişul clădirilor amplasate spre Sud şi cu o bună 

expunere solară; 

- Colectoare solare pentru prepararea apei calde menajere şi că aport pentru încălzirea 

locuinţei; 

- Pompe de căldură pentru încălzirea interioarelor; 

- Încălzirea cu biomasa, bazată pe tehnologii combinate, de înaltă performanta 

energetică. 

 

La stabilirea măsurilor şi acţiunilor în vederea atingerii obiectivelor globale de scădere a 

cantităţii de CO2 la nivel local, s-a ţinut cont de priorităţile astfel stabilite, prin alocarea 

unui termen rezonabil de implementare, corelate cu situaţia economică actuală şi nu va 

contura sarcini excesive autorităţii locale. Aceste măsuri sunt în perfectă corelaţie cu 

prevederile Pachetului legislativ „Energie - Schimbări Climatice" care prevede :  

- reducerea, până în anul 2020, cu cel puţin 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră 

(GES); 

- creşterea, în acelaşi interval de timp, cu 20% a ponderii energiilor regenerabile în 

totalul consumului energetic; 

- creşterea eficienţei energetice cu 20%. 

Numeroase din posibilităţile disponibile de reducere a cantităţii de CO2 sunt de fapt 

oportunităţi de zi cu zi, care pot genera beneficii sociale şi de mediu multiple. În general 

aceste măsuri vizează fiecare cetăţean în parte, de la elevi, adolescenţi şi adulţi. Măsurile 

simple, care pot începe cu educaţia ecologică la nivelul unităţilor şcolare şi la autoeducaţia 

pentru segmentul adult, generează implicit reduceri ale consumurilor la nivel de familie, 

gospodărie, instituţie, companie §i în final la scăderea cantităţii CO2 la nivelul localităţii, 

unele măsuri neavând nevoie de alocări financiare. 

Cele mai multe soluţii de reducere a cantităţii de CO2 pe teritoriul administrativ al localităţii 

vizează: 

- folosirea cu eficienţă maximă a resurselor energetice şi a energiei de orice fel; 

- asigurarea mobilităţii în localitate şi a conexiunii cu localităţile din zona ci cu 

Municipiul Bucureşti; 

- reducerea emisiilor de dioxid de carbon generate de autoturismele vechi şi 

promovarea achiziţionării unor autovehicule cu consum redus de combustibil; 

- îmbunătăţirea tehnologiilor utilizate/adoptarea de tehnologii „verzi", nepoluante; 

- achiziţii verzi (Green Public Procurement); 
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- amenajare şi îmbunătăţirea spaţiilor verzi; 

- management al deşeurilor durabil; 

- reducerea consumului de apă pentru uz casnic şi instituţional; 

- creşterea gradului de conştientizare a populaţiei privind schimbările climatice, asupra 

măsurilor de combatere şi adaptare la efectele acestora; 

- accesarea de fonduri pentru mediu, prin diversele instrumente de finanţare disponibile 

la nivel naţional, fonduri ale Uniunii Europene, an special pentru proiecte care vizează 

domeniul eficienţei energetice, producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile, 

transportului durabil şi mobilitate; 

Beneficiile dezvoltării şi implementării Programului de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice 

sunt multiple. Pentru că este un document strategic, toate acţiunile şi măsurile sale converg 

către o reducere a emisiilor de CO2, la o dezvoltare durabilă a localităţii, cu beneficiile de 

mediu, sociale şi economice corespunzătoare. 

 
SECTORUL de 

actiune 

Actiuni si masuri cheie 

Cladiri, 

echipamente 

si 

instalatii 

municipale si 

tertiare 

A.1. Realizarea auditurilor energetice pentru clădirile publice deţinute de autoritatea locală și 

etichetarea lor energetică 

A.2. Realizarea documentaţiilor tehnico-economice în vederea realizării de proiecte de 

reabilitare termica si eficienţă energetică în clădirile publice, inclusiv prin utilizarea surselor de 

energie regenerabilă și a sistemelor inteligente de monitorizare a consumurilor (smart-

mettering) 

A.3. Depunerea de aplicatii pe Programul naţional de creștere a eficienţei energetice și a 

utilizării Surselor de energie regenerabilă SER în sectorul public, pentru cladiri publice 

A.4. Modernizarea instalaţiilor de iluminat interior utilizând echipamente eficiente energetic la 

clădirile unităţilor de invatamant din comună. 

A.5. Reabilitarea termica a clădirilor publice din sectorul public și sectorul terţiar și realizarea 

măsurilor de eficienţa energetică și utilizare a Surselor de energie regenerabila 

Cladiri 

rezidentiale 

A.6. Izolarea termica a clădirilor private într-o proportie de 10% pe an 

A.7. Promovarea instalarii termostatelor în cladirile rezidenţiale care utilizează gazul natural ca 

sursa de incălzire 

A.8. Promovarea posibilităţii de aplicare la Programul Naţional „CASA VERDE" pentru locuinţe și 

la alte programe naţionale care au ca obiectiv utilizarea surselor de energie regenerabilă, prin 

suport informaţional și tehnic 

A.9. Promovarea modernizarii sistemelor de încălzire individuală a locuinţelor, prin înlocuirea 

sobelor clasice pe centrale cu biomasa 
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A.10. Promovarea instalării a cel puţin 1 colector solar pentru încălzirea apei calde pe clădirile 

rezidenţiale, cu un ritm de 1%/an raportat la totalul gospodăriilor cu acoperișuri orientate spre 

sud. 

A.11. Promovarea unui instrument de automonitorizare a consumurilor de energie in locuinţe 

Iluminatul 

public 

municipal 

A.12. Realizare unui audit energetic al sistemului de iluminat public 

A.13. Reabilitarea si modernizarea iluminatului public urban in zona centrala si pe arterele 

principale ale comunei, prin înlocuirea anuala a 10% din corpurile de iluminat existente cu unele 

eficiente energetic 
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4. CREAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE  
 

4.1.   Determinarea nivelului de referinţă  
 

Nivelul de referinţă este un set de date care are la bază datele colectate și descrie starea 

curentă, înainte de implementarea programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice. 

Nivelul de referinţă servește ca punct de comparaţie, necesar evaluării rezultatelor și 

impactului implementării programului. 

 

Consumul de energie la nivel local depinde de mulţi factori: structura economică 

(industrie/orientarea spre servicii şi natura activităţilor), nivelul activităţii economice, 

populaţia, densitatea, caracteristicile clădirilor, utilizarea şi nivelul de dezvoltare al 

diverselor moduri de transport, atitudinea cetăţenilor, clima, etc. Anumiţi factori pot fi 

influenţaţi pe termen scurt (de exemplu, atitudinea cetăţenilor), pe când alţii pot fi 

influenţaţi doar pe termen mediu sau lung (performanţa energetică a clădirilor). Este util să 

se înţeleagă influenţa acestor parametri, modul în care aceştia variază în timp, precum şi să 

se identifice cei asupra cărora poate acţiona autoritatea locală (pe termen scurt, mediu şi 

lung). 

Scopul acestui capitol si al analizei prezentate în cele ce urmează este acela de a răspunde la 

întrebarea cea mai importantă: „Unde ne aflăm în prezent din punctul de vedere al 

consumului energetic?” 

Prezenta analiză intenţionează să ofere o imagine clară a nivelului consumurilor energetice, o 

descriere clar a situaţiei curente a orașului din punct de vedere energetic. 

Analiza prezentată este punctul de plecare în procesul de implementare a unui plan de 

îmbunatăţire a eficienţei energetice, așa numitul punct de referinţă („ground zero”). 

De asemenea nivelul de referinţă este un instrument pentru stabilirea obiectivelor relevante 

precum si obiectivelor de monitorizare. 

Analiza este bazată doar pe date existente (si aici vom menţiona unul dintre punctele slabe 

ale sistemului prezent) care nu sunt suficient de bine centralizate sau furnizate de actorii 

implicaţi; studiind datele furnizate constatăm o inadvertenţă între consumurile declarate la 

nivel de oraș în sensul ca o mare parte a populaţiei care locuiește în gospodării individuale 

neracordate la sistemul de distribuţie a gazelor naturale utilizează o cantitate documentată 

foarte mica de combustibili solizi (biomasa) pentru încălzirea locuinţelor. 
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De aici distingem doua direcţii care vor trebui stabilite și implementate în cadrul 

programului: 

- aspecte cantitative (evoluţia consumului de energie de la punctul iniţial) 

- aspecte calitative ( managementul energetic, implementarea măsurilor conștientizare, etc. 

Scenariul evoluţiei nivelului de referinţă actual, arată  modificările nivelului de referinţă în 

cazul în care nu se va  implementa niciun program energetic municipal: 

 

Fig 4.1- Scenariul NR actual  

Scenariile alternative – arata efectul unei politici mai mult sau mai puţin ferma de eficienţă 

energetică: 

 
Fig 4.2- Scenarii NR alternative 
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Din analiza efectuată, reiese că cele trei seturi de politici identificate generează până în 2020 

o economie de energie primară între 25% şi 33% în contextul unei evoluţii lente a preţurilor la 

energie şi o economie de energie primară între 25% şi 40% în contextul unei evoluţii 

accelerate a preţurilor la energie. 

În contextul unei evoluţii accelerate a preţurilor la energie, toate seturile de politici simulate 

produc economii mai mari de energie până în 2020. Scenariul optimist, de utilizare a 

resurselor regenerabile şi implementare a măsurilor în toate sectoarele, contribuie la 

reducerea cu cel puţin 29% a consumului final de energie.   

Din punct de vedere al mixului de energie în consumul final pentru fiecare sector în parte, 

modelarea celor trei scenarii de politici a condus la următoarele rezultate: 

• Consumul de energie finală pentru încălzire şi apa caldă scade  de la 18,8% în 2014 la 

12-13% în 2018 şi la 8-10% în 2020 (scăderea cea mai mare înregistrată în Scenariul optimist în 

contextul evoluţiei accelerate a preţurilor la energie). Aceasta scădere se datorează în 

principal reducerii necesarului de energie prin aplicarea de către autorităţile publice centrale 

şi locale a actelor normative referitoare la eficienţa energetică şi promovarea utilizării la 

consumatorii finali a energiei din surse regenerabile. 

• Energia solar-termica înregistrează o creştere sensibilă în toate scenariile, respectiv 

de la 0,05% din consumul final de energie în 2014 la aproximativ 5% în 2020. Energia 

geotermală creşte de la valori neglijabile în 2014 la aproximativ 1-1,6% în 2020. Aceasta se 

datorează programelor suport şi este influenţată pozitiv de către evoluţia mai accelerată a 

preţurilor la energie. 

• Consumul de biomasa rămâne preponderent pe toată perioada evaluată, rămânând 

relativ constant ca pondere (respectiv de la 37,8% în 2014 la 37,6-39,6% în 2020) contextul 

unei evoluţii lente a preţurilor la energie şi relativ constant relativ la energia generată în 

contextul unei evoluţii accelerate a preţului la energie (respectiv de la 32060GWh în 2010 la 

33754-31433GWh în 2020). Această evoluţie este explicată prin promovarea tehnologiilor 

eficiente de utilizare a biomasei care în contextul unor preturi mai mari la energie devin mai 

atractive pe piaţă. 

• Consumul final de cărbune scade de la 0,78% în 2010 la 0,08%-0,13% în 2020. în mod 

similar, consumul de produse petroliere scade de la o pondere de aproximativ 6,28% către o 

pondere de 1,7-1,9% în consumul final de energie din 2020. 

• Consumul de gaz rămâne majoritar în toate cele trei scenarii, de la aprox. 33% în 2012 

înregistrând o creştere ușoară (la 39-41%) până în 2020 dar scăzând mai apoi la 30-39% în 
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2030. Scăderea cea mai mare se înregistrează în contextul unei evoluţii accelerate a 

preţurilor la energie şi în cazul setului de politici optimiste. 

• În toate cele trei scenarii consumul de energie electrică scade uşor până în 2020 după 

care înregistrează o creştere lentă până în 2030 păstrând o pondere relativ similară cu cea din 

2008 respectiv de 3-4% în consumul final de energie pentru încălzire şi apa caldă . 

 
 

Scenariul „eficient energetic” este evoluţia preliminata a consumului de energie după 

aplicarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice 

 

Fig 4.3- Comparaţie evoluţie scenarii optimist şi pesimist 
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RECOMANDĂRI ŞI MĂSURI PRIVIND CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE 

 
a. CLASIFICAREA CLĂDIRILOR PUBLICE CARACTERISTICI 

 

- Potenţial de economisire a energiei : 100.000-200.000 kWh/an; 

- Costuri iniţiale ≈132.065.286 lei; 

- Durata implementării 1-2 ani; 

Avantaje:  

- Emisii reduse de carbon; 

- Utilizarea eficientă a apei  

- Calitatea Îmbunătăţită a aerului; 

- Economii financiare; 

Descriere: 

Dezvoltarea unui program de clasificare energetică a clădirilor publice, care să înregistreze şi 

să raporteze anual consumul şi facturile pentru energia electrică, consumul şi facturile pentru 

apă, suprafeţele şi numele administratorilor clădirilor (dacă există). Scopul programului este 

de a identifica clădirile cu cele mai ridicate consumuri energetice din portofoliul 

administraţiei locale, astfel încât aceasta din urmă să se poată concentra asupra celor mai 

bune oportunităţi de eficientizare a consumului energetic. 

Printre avantajele programului se număra utilizarea cât mai eficientă a resurselor din 

programul de eficienţă energetică şi cheltuirea timpului şi resurselor în primul rând pe 

cazurile cel mai uşor de rezolvat. Programul va furniza şi date anuale de utilizat în vederea 

stabilirii amprentei energetice/de carbon în cadrul operaţiunilor derulate la nivel municipal. 

O monitorizare regulată şi o analiză a consumului energetic al clădirilor, precum şi 

identificarea oportunităţilor de ameliorare reprezintă un bun punct de plecare pentru 

majoritatea programelor. Cu toate acestea, încadrarea într-o anumită categorie presupune 

analize detaliate, întrucât clădiri care par asemănătoare pot conţine elemente foarte diferite 

- de exemplu tipuri diferite de chiriaşi, densitate diferită (persoane pe metru pătrat). 

 

Activitate de implementare Metodologie 

Stabilirea șefului echipei de 

clasificare 

Desemnarea a 1-2 angajaţi cu competentele, experienţa și personalitatea necesara pentru 

colectarea unei diversităţi de date dintr-o multitudine de departamente din cadrul 

administraţiei locale. În mod alternativ, se poate angaja un consultant extern ca șef de echipă

pentru activităţile descrise mai jos. 
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Identificarea conditiilor in 

care se va face clasificarea 

Definirea informatiilor esentiale si dorite, necesare pentru realizarea unei baze de date cu 

clasificari privind consumul energetic. Facturile de electricitate reprezinta doar o parte din 

aceasta baza de date. Sunt necesare mult mai multe date-cheie pentru a putea contextualiza 

informatia. Printre aceste date se pot numara: 

- numele si adresa cladirii 

- numerele de cont pentru electricitate, gaze si apa 

- facturile pentru energie electrica, gaze si apa pe ultimii 3 ani 

- suprafata cladirilor 

- locatia contoarelor de energie electrica si apa si suprafetele asociate 

- data constructiei si data renovarilor majore 

- administratorul cladirii (daca exista) 

- tipul de incalzire, racire si iluminare a cladirii 

Stabilirea strategiei de 

colectare a datelor 

Stabilirea unui proces eficient de colectare a datelor pentru baza de date. Identificarea 

departamentului si persoanelor care pot avea acces la informatia dorita. Definirea datelor care 

trebuie colectate anual si stabilirea unei metode de primire a datelor in fiecare an. Stabilirea 

unei metode de verificare a datelor si a unei perioade de timp necesare pentru validarea 

acestora. Este posibil ca unele date sa nu existe in departamentele administratiei locale, iar in 

acest caz, datele primare trebuie stranse de echipa de clasificare (suprafete, zone alocate 

contoarelor) 

Inceperea campaniei de 

colectare a datelor 

Desemnarea unor membri juniori ai personalului pentru inceperea procesului e solicitare, 

primire, verificare a datelor, precum si de colectare a informatiilor primare de la sursa. In mod 

alternativ, elaborarea unui raport si incheierea unui contract cu obiectiv specific de in vederea 

strangerii datelor privitoare la clasificarea in functie de consumul energetic pentru toate 

cladirile publice. Datele pot fi salvate in tabele sau cu ajutorul unor instrumente software 

dedicate domeniului energetic. Trebuie avuta grija sa fie derulate verificari calitative la un 

nivel detaliat pentru a asigura acuratetea datelor inregistrate. 

Analiza si 

interpretarea 

datelor 

Desfasurarea unei analize a datelor colectate in vederea asigurarii acuratetei acestora si a 

inceperii identificarii oportunitatilor. Unele exemple de analiza: 

- comparare consum electricitate pe tip cladire kWh/m2/an 

- comparare energie consumata cu incalzirea pe tip cladire kWh/m2/an 

- comparare consum energetic total pe tip cladire $/m2/an Incepand cu cladirile cu cea mai 

inalta si cea mai scazuta performanta, se verifica mai apoi suprafetele alocate contoarelor de 

utilitati si se noteaza orice situatie speciala care ar putea creste sau reduce consumul energetic 

(camere server, spatii neocupate, renovari etc.) 

Stabilirea unui punct de 

referinta 

Rezultatele fazei de analiza trebuie utilizate astfel incat sa se poata formula puncte de 

referinta potrivite cu factorii care afecteaza consumul energetic in oras. Acest lucru este 

necesar pentru ca factorii pot varia in mod semnificativ de la o cladire la alta. Acesti factori pot 

include: 

- tipul utilizatorilor 

- densitate (persoane/m2) 

- managementul energetic al cladirii 

Aceasta clasificare se face, de obicei, în vederea încadrării cladirilor.  
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Monitorizare: 

Monitorizarea progresului şi eficienţei recomandărilor, odată implementate, este fundamental 

pentru a le înţelege valoarea pe termen lung. Acolo unde administraţia implementează o 

recomandare, trebuie definit un obiectiv (sau un set de obiective), care să indice progresele 

estimate pe o perioadă dată. Totodată, mai trebuie elaborat şi un plan de monitorizare. 

Planul de monitorizare nu trebuie să fie complicat sau să ia mult timp, dar trebuie neapărat 

să acopere următoarele aspecte: identificarea surselor de informare, identificarea 

indicatorilor privind performanţă, un instrument de măsură şi de validare a echipamentelor 

sau proceselor de măsurare, procese verbale, un program pentru activităţile de măsurare 

(zilnic, săptămânal, lunar etc.), trasarea responsabilităţilor pentru fiecare aspect al 

procesului, un mijloc de audit şi de evaluare a performanţei şi, în fine, stabilirea ciclurilor de 

raportare şi evaluare. 

Unele măsuri propuse, izvorâte în mod specific din această recomandare: 

- kWh/m2 - intensitatea anuală a energiei electrice în funcţie de tipul clădirii (şcoli, 

birouri, rezidenţiale, spitale, diverse); 

- kWh/m2 - intensitatea anuală a energiei consumate pentru încălzire în funcţie de tipul 

clădirii; 

- euro/m2 - intensitatea anuală a costurilor pentru energie în funcţie de tipul clădirii; 

b. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI  DE AUDIT ŞI DE REABILITARE A CLĂDIRILOR 
PUBLICE 

 
Caracteristici: 
 

- Potenţial de economisire a energiei  > 150.000 – 175.000 lei; 

- Durata implementării 2 - 5 ani; 

Avantaje: 

- Calitatea îmbunătăţită a aerului; 

- Sănătate şi siguranţa publică îmbunătăţită; 

- Creşterea oportunităţilor de angajare; 

- Economii financiare ; 

Descriere: 

Dezvoltarea unui program de audit şi reabilitare, care să includă toate departamentele şi care 

să analizeze şi implementeze oportunităţile de reabilitare şi modernizare în vederea 

eficientizării energetic. Beneficiile acestui program se vor traduce prin economii financiare şi 

prin reducerea amprentei de carbon pentru administraţia locală. Programul va identifica 
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oportunităţile de conservare imediată şi va implementa metode de rambursare rapidă, 

transferând, astfel, sumele economisite altor servicii municipale. 

 

Activitate de 

implementare 

Metodologie 

Desemnarea sefului de 

program 

Desemnarea unui sef din randul personalului existent sau angajarea unei persoane 

noi, responsabile cu execuţia proiectelor pentru eficienta energetica in cladirile de 

birouri publice. Aceasta persoana trebuie să poata lucra la nivel instituţional, să aibă

competenţe în domeniul construcţiilor și să angajeze subcontractori. 

Identificarea 

oportunitatilor 

preliminare 

Pe baza rezultatelor Programului de clasificare sau a datelor colectate din cladirile 

de birouri de personalul Programului, se vor identifica oportunitatile preliminare de 

eficientizare energetica, dupa cum urmeaza: sisteme noi de iluminat, aparate noi de 

aer conditionat, sisteme noi de incalzire, computere noi, oportunitati de racire a 

serverelor etc. 

Cladirile de birouri pot fi imobile mai complexe, de tipuri foarte diferite. Spre 

exemplu, unele pot avea aparate simple de aer conditionat montate in ferestre (sau 

chiar deloc), iar altele pot avea sisteme centralizate de conditionare a aerului de 

mari dimensiuni, cu instalatii de racire, sistemele de tratare a aerului si conducte. 

Desfasurarea de audituri 

energetice detaliate 

Se recomanda parcurgerea mai multor tipuri de cladiri in vederea identificarii 

oportunitatilor specifice de eficientizare energetica pentru urmatoarele domenii si 

activitati: 

- sisteme de iluminat 

- sisteme de conditionare a aerului 

- sisteme de incalzire 

- computere 

- camere cu servere si racirea serverelor 

- echipamente (racitor de apa, frigider, automate de vandut diverse) 

Tabelul include metode estimative privind potentialul de eficienta energetica pentru 

cladiri, incluzand reabilitarea echipamentelor, modificarea comportamentelor 

(stingerea luminilor, stabilirea punctelor maxime de incalzire, perioadelor de 

functionare etc.) si linii directoare privind achizitiile. 

Stabilirea bugetului si 

cerintelor 

Se vor aloca bugete pentru modernizare in sensul eficientizarii energetice din cadrul 

cladirilor publice de birouri. Combinarea lucrarilor de modernizare cu cele de 

renovare pare sa fie cea mai buna solutie in cazul in care finantele sunt limitate. De 

exemplu, daca este nevoie de un acoperis nou din cauza ca prin cel vechi se scurge 

apa, este un moment bun sa se adauge o izolatie si sa se zugraveasca; sau, daca se 

doreste instalarea unor ferestre noi, acestea pot fi inlocuite cu ferestre moderne, cu 

un grad ridicat de izolare, folosind fondurile din Programul pentru eficienta 
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energetica a cladirilor. In plus, mai pot fi semnate si contracte cu companii de 

servicii energetice, care pot plati costurile initiale ale modernizarii, recuperandu-si 

investitia din economiile facute de pe urma modernizarii. 

Realizarea lucrarilor de 

reabilitare / modernizare 

Avand in vedere datele culese, procedurile detaliate de audit si limitarile bugetare, 

lucrarile de reabilitare, de inlocuire a echipamentelor, de modernizare si renovare se 

vor realiza separat pentru fiecare cladire in parte. 

Angajarea unui constructor 

in vederea implementarii 

programului de reabili 

Se vor elabora cereri de oferte pentru antreprenorii care urmeaza sa presteze lucrari 

mecanice sau electrice din cadrul proiectelor de reabilitare. Prin combinarea unui 

numar mare de lucrari similare de reabilitare, care urmeaza a fi desfasurate in cadrul 

cladirilor propuse pentru reabilitare termica, autoritatile locale vor face economii 

importante, asigurandu-se de calitatea lucrarilor, in conditiile unor cheltuieli 

scazute. In mod alternativ, se vor pregati cereri de oferte si se va incheia un contract 

de servicii energetice cu o companie privată, care va garanta economiile făcute la 

nivel energetic, va pune in valoare investitia iniţială și va beneficia de o cotă-parte 

din economiile financiare viitoare facute astfel de autorităţi. 

Verificarea lucrarilor de 

reabilitare si a 

performantei acestora 

Se recomanda parcurgerea și verificarea fiecarui proiect de construcţie realizat, 

pentru a-i certifica conformitatea cu standardele dorite, specificate in cererea de 

oferte privind reabilitarea energetica. Se va continua colectarea facturilor pentru 

energie si incalzire pentru fiecare cladire reabilitata, pentru a le compara cu datele 

istorice. 

 

Monitorizare: 

Monitorizarea progresului şi eficienţei recomandărilor, odată implementate, este fundamental 

pentru a le înţelege valoarea pe termen lung. Acolo unde administraţia implementează o 

recomandare, trebuie definit un obiectiv (sau un set de obiective), care să indice progresele 

estimate pe o perioadă dată. Totodată, mai trebuie elaborat şi un plan de monitorizare. 

Planul de monitorizare nu trebuie să fie complicat sau să ia mult timp, dar trebuie neapărat 

să acopere următoarele aspecte: identificarea surselor de informare, identificarea 

indicatorilor privind performanţă, un instrument de măsură şi de validare a echipamentelor 

sau proceselor de măsurare, procese verbale, un program pentru activităţile de măsurare 

(zilnic, săptămânal, lunar etc.), trasarea responsabilităţilor pentru fiecare aspect al 

procesului, un mijloc de audit şi de evaluare a performanţei şi, în fine, stabilirea ciclurilor de 

raportare şi evaluare. 

Unele măsuri propuse, izvorâte în mod specific din această recomandare: 

- euro/m2 - verificarea costurilor anuale pentru energie pe metru pătrat pentru toate 

clădirile publice. 
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- kWh/m2 - verificarea consumului anual de energie electrică pe metru pătrat pentru 

toate clădirile publice din comună. 

- kWht/m2 - verificarea consumului de energie termică pe metru pătrat pentru toate 

clădirile publice din comună. 

- euro/an economisiţi - adunarea tuturor economiilor făcute în domeniul consumului de 

energie, rezultate de pe urmă desfăşurării programului. 

 

c. DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI PUBLIC 
 

- Potenţial de economisire a energiei  > 50.000 kWh/an  

- Cost iniţial > 50.000 lei 

- Viteza de implementare > 2 ani 

Avantaje: 

- Emisii de carbon reduse; 

- Calitate mai bună a aerului 

- Siguranţă şi sanate publică sporite; 

 
Descriere: 

Dezvoltarea sau îmbunătăţirea sistemului de transport public şi luarea de măsuri pentru 

creşterea accesibilităţii şi a utilizării acestuia. Transportul public realizează valori mai reduse 

de emisii pe cap de locuitor decât automobilele proprietate personală şi are potenţialul de a 

asigura o reţea de transport echitabilă. O reducere a numărului de vehicule proprietate 

personală aflate în trafic poate contribui la reducerea emisiilor şi la îmbunătăţirea calităţii 

aerului. 

 
Activitate de 

implementare 

Metodologie 

Prioritatea autobuzelor Autoritatea locală instituie masuri dedicate privind prioritatea autobuzelor. Aceasta 

permite autobuzelor sa evite cozile din trafic, sporindu-le fiabilitatea si 

imbunătăţind timpii de deplasare. Se pot aplica o serie de masuri care includ benzi 

speciale pentru autobuze si prioritate in intersecţii.  

Semnalizare Autoritatea locala investește în infrastructura necesara pentru semnalizarea 

priorităţii autobuzelor. Aceste sisteme se conecteaza la autobuze prin intermediul 

unor transportere care utilizeaza informaţii GIS si favorizează fluxul de autobuze 

care se apropie de intersectie, prin prelungirea duratei culorii verzi a semaforului 

sau prin reducerea duratei ciclului pentru automobile. 
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Monitorizare: 

Monitorizarea progresiei şi a eficienţei recomandărilor, odată implementate, este 

fundamentală pentru o înţelegere exactă a valorii acestora pe termen lung. Când se 

implementează o recomandare, trebuie definită o ţintă (sau un set de ţinte) care să indice 

nivelul de progres preconizat într-un interval de timp dat. În acelaşi timp, este necesară 

realizarea unui plan de monitorizare. Planul de monitorizare nu trebuie să fie complicat sau 

mare consumator de timp, dar trebuie să acopere minimum următoarele aspecte: 

identificarea surselor de informaţii, identificarea indicatorilor de performanţă, un mijloc de 

măsurare şi de validare a echipamentelor sau a proceselor de măsurare, protocoale de 

menţinere a evidentelor, un program pentru activitatea de măsurare (zilnic, săptămânal, 

lunar etc.), repartizarea responsabilităţilor pentru fiecare aspect al procesului, un mijloc de 

auditare şi analizare a performanţelor şi, în sfârşit, stabilirea ciclurilor de raportare şi 

analiză. 

Unele măsuri sugerate care se corelează în mod specific cu această recomandare: 

efectuarea de studii cu privire la numărul de pasageri din transportul public. 

stabilirea distribuţiei pe mijloace de transport a persoanelor care călătoresc în zona sau în 

oraş. 

 
d. MODURI DE TRANSPORT NEMOTORIZAT 

 
- Potenţial de economisire a energiei 100.000-200.000 kWh/an  

- Cost iniţial> 1.000.000 USD; 

- Viteza de implementare > 2 ani; 

Avantaje colaterale:  

- Emisii de carbon reduse; 

- Calitate mai bună a aerului  

- Siguranţă şi sănătate publică sporite; 

Descriere: 

Modurile de transport nemotorizat prezintă un consum zero de combustibil de operare şi 

necesită costuri reduse de capital pentru implementare. În afară de îmbunătăţirea sănătăţii 

utilizatorilor, utilizarea acestor mijloace reduce poluarea sonoră şi imbunatateşte calitatea 

aerului. 
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Printre beneficii se număra o calitate îmbunătăţită a vieţii, costuri operaţionale mai reduse 

pentru utilizatori şi furnizori şi cerinţe mai scăzute de infrastructură. 

 
 

Activitate de 

implementare 

Metodologie 

Pietonalizare Autoritatea locala pietonalizeaza retelele de strazi sau zonele urbane mai extinse. 

Permanenta sau temporara, inchiderea strazilor pentru vehiculele cu motor crește gradul 

de con§tientizare a populatiei cu privire la mijloacele de transport nemotorizat, elimina 

vehiculele zgomotoase și poluante și creează oportunitati pentru piete stradale și alte 

initiative. Autoritatea locala studiaza fezabilitatea și capacitatea de preluare din sondaje 

operate la origine §i la destinatie, distributia traficului pe mijloace de transport și,

ulterior, proiecteaza retele adecvate modelelor de naveta §i deplasarilor locale/in 

cartier. Pentru detalii, consultaţi studiul de caz Oxford. 

Retele dedicate Autoritatea locala include retele dedicate pentru bicicliști/pietoni în cadrul planurilor 

sale de transport sau utilizare a terenurilor urbane. Inlocuirea sau rezervarea drepturilor 

de acces in zonele nou construite creeaza conditiile necesare pentru adoptarea de 

moduri de transport nemotorizat, care ar putea fi mai putin favorizate daca drumurile s-

ar adresa numai automobilelor. Cheia succesului o reprezinta corelarea retelelor pentru 

bicicli§ti §i pietoni la nivel local, de calitatea mediului - este nevoie de canalizare 

adecvata §i un nivel corespunzator de iluminare §i de umbra. Pentru detalii, consultati 

studiul de caz Bogota. 

Microcredite Autoritatea locală acorda microcredite care pot fi utilizate pentru cre§terea numarului 

de biciclete aflate in proprietate personala.  

 
 
Opţiuni de Implementare 
 
Creşterea numărului deţinătorilor de biciclete poate avea beneficii financiare semnificative 

pentru muncitorii cu venituri reduse, care nu vor mai fi dependent de un transport public 

costisitor, ineficient şi cu intervale mari de succedare.  

Programe de închiriere 

Autoritatea locală introduce programe de închiriere a bicicletelor, care asigură biciclete la 

cerere, contra cost. Factorul cheie al succesului unui astfel de demers constă în stabilirea 

unor tarife care să încurajeze utilizarea, dar şi a unor proceduri de securitate pentru evitarea 

şi pedepsirea furtului. Sistemele cu utilizatori înregistraţi necesită un card bancar sau detalii 

bancare despre utilizatori, dar nu sunt neapărat accesibile tuturor. Sistemele cu utilizatori 
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neînregistraţi sunt mai flexibile, dar mai expuse la abuzuri. Marcarea bicicletelor şi a 

instalaţiilor poate crea venituri pentru autoritatea locală.  

 

Monitorizare: 

Monitorizarea progresiei şi a eficienţei recomandărilor, odată implementate, este 

fundamental pentru o înţelegere exactă a valorii acestora pe termen lung. Când AL 

implementează o recomandare, trebuie definită o ţintă (sau un set de ţinte) care să indice 

nivelul de progres preconizat într-un interval de timp dat. În acelaşi timp, este necesară 

realizarea unui plan de monitorizare. Planul de monitorizare nu trebuie să fie complicat sau 

mare consumator de timp, dar trebuie să acopere cel puţin următoarele aspecte: 

identificarea surselor de informaţii, identificarea indicatorilor de performanţă, un mijloc de 

măsurare şi de validare a echipamentelor sau a proceselor de măsurare, protocoale de 

menţinere a evidentelor, un program pentru activitatea de măsurare (zilnic, săptămânal, 

lunar etc.), repartizarea responsabilităţilor pentru fiecare aspect al procesului, un mijloc de 

auditare şi analizare a performanţelor şi, în sfârşit, stabilirea ciclurilor de raportare şi 

analiza. 

Unele măsuri sugerate care se corelează în mod specific cu această recomandare, sunt 

următoarele: 

- Efectuarea de studii cu privire la numărul de biciclete aflate în circulate, prin 

utilizarea contoarelor de trafic pe drumuri şi piste pentru biciclete. 

- Stabilirea distribuţiei pe mijloace de transport a persoanelor care călătoresc în zona 

sau în oraş. 

- Stabilirea unor ICP (indicator cheie de performanţă), precum procentul modurilor de 

transport nemotorizat, schimbul de moduri, km de infrastructură dedicată pentru 

biciclişţi/pietoni, preluarea unor sisteme de promovare a mersului cu bicicleta prin 

analiza registrelor de subvenţii. 

 
Unele măsuri sugerate care se corelează în mod specific cu această recomandare: 

- Efectuarea de studii cu privire la numărul de pasageri din transportul public. 

- Stabilirea distribuţiei pe mijloace de transport a persoanelor care călătoresc în zona 

sau în oraş. 
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e. RECOMANDĂRI ILUMINAT PUBLIC: 
 

Se recomandă dezvoltarea unui program de înlocuire a lămpilor existente cu lămpi de 

iluminat cu tehnologie LED, în vederea scăderii costurilor energetice cu c.c.a. 43% în cazul 

înlocuirii doar a lămpilor existente sau cu c.c.a. 34% în cazul în care se completează şi stâlpii 

neechipati cu lămpi de 60W, sau, o scădere a costurilor energetice cu c.c.a. 25% în cazul 

înlocuirii doar a lămpilor existente sau cu c.c.a. 12% în cazul în care se completează şi stâlpii 

neechipati cu lămpi de 80W. La aceste scăderi de costuri se adăugă şi scăderea costurilor de 

mentenanţa datorită duratei mari de viaţă a lămpilor LED, precum şi creşterea confortului 

vizual datorită uniformităţii în iluminare. 

 

 

4.2. Obiectivele programului 
 
 
În rândurile următoare sunt formulate obiectivele programului de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice la nivelul comunei Domneşti. Aşa cum este menţionat în cadrul Ghidului pentru  

întocmirea PIEE  aferent localităţilor cu o populaţie mai mare  de 5000 locuitori  conf. 

art.9(12) din legea nr 121/2014, formularea obiectivelor au luat în considerare următoarele 

elemente: 

• Politica naţională în domeniul energiei și mediului; în caz concret Planul Naţional de 

Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice  

• Strategiile și politicile locale în acest domeniu (ex. planificarea urbană, sistemul de 

încălzire  agreat în strategie - centralizat/descentralizat, politica de promovare a resurselor 

regenerabile locale, integrarea în politica de dezvoltare regională, etc). 

• Condiţiile și nevoile localităţii (ex. starea tehnică a infrastructurii urbane, 

potenţialul economic al resurselor regenerabile locale, dezvoltarea parcurilor industriale, 

etc.). 

 

Obiectivul general al prezentului document este acela de a creşte eficienţa energetică a 

comunei Domneşti. Acest lucru va putea fi realizat prin două măsuri principale: 

- Reducerea consumurilor energetice- atât a celor aferente energiei electrice cât şi a 

celor aferente energiei termice şi a carburanţilor. 

- Identificarea unor modalităţi de creştere a consumurilor mai sus amintite într-un ritm 

mai mic comparativ cu creşterea populaţiei comunei Domneşti. 
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Pentru o mai buna observare şi cuantificare a eforturilor depuse de către comuna Domneşti în 

vederea obţinerii unei eficienţe energetice cât mai ridicate, au fost enunţate 3 obiective 

specifice- pentru fiecare tip de conum energetic realizat. 

 

Obiecivul eficienţă consum energie termică: 

Presupune îmbunătăţirea eficienţei energetice aferente consumului de energie termică 

existent la nivelul comunei Domneşti. Având în vedere specificul comunei şi al utilităţiilor 

existente la nivelul acestuia, în cadrul obiectivului privind energia termică au fost enunţate 

două direcţii: 

 

 

- Îmbunătăţirea eficienţei energetice aferentă consumului de energie termică existent 

la nivelul comunei Domneşti prin reducerea consumului de gaz metan necesar încălzirii 

spaţiilor cu 10% până la finalul anului 2023; 

- Scoaterea „la vedere” a consumurilor alternative folosite de populaţia comunei 

Domneşti în vederea încălzirii spaţiilor locative.  

 

Acest obiectiv s-a format prin lipsa unei evidenţe clare a tipului şi cantităţii de combusbil 

folosite de o parte din populaţia comunei Domneşti pentru încălzirea spaţiilor locative dar şi 

pentru gătit. Au fost identificate două măsuri: 

 

• Extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale existente la nivelul comunei 

Domneşti cu 30 km până la finalul anului 2023- lucru ce va conferi o alternativă la 

sursele de încălzire pentru populaţia comunei şi va reduce numărul consumatorilor 

neracordaţi la un sistem centralizat de furnizare a combustibililor necesar 

încălzirii; 

• Realizarea unei baze de date clare privind tipul de combustibili şi cantitatea 

aferentă acestora, folosiţi de către populaţia comunei Domneşti- lucru ce va 

permite o observare clară a emisiilor de CO2 existente şi implicit un punct de 

plecare în vederea reducerii acestora; 
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Obiecivul eficienţă consum energie electrică: 

Spre deosebire de  energia termică, pentru care nu există la momentul de faţă o evidenţă 

clară asupra consumurilor realizate, în cazul energiei electrice valorile sunt clare. Şi pentru 

acest tip de enegie s-au enunţat două direcţii: 

- Extinderea sistemului de iluminat public la nivelul  întregii suprafaţe a comunei 

Domneşti până la finalul anului 2023. În contextul creşterii continue a numărului de 

gospodării se naşte necesitatea extinderii sistemului de iluminat public, măsură ce va 

avea ca efect o creştere a consumului energetic la nivelul comunei. Astfel, se vor 

putea creea toate premisele centralizării consumurilor necesare iluminării integrale a 

comunei.  

 

- Eficientizarea consumului de energie electrică destinat sistemului de iluminat public 

prin reducerea cu 35% a energiei electrice consumate la 1.000 locuitori. Principalele 

măsuri prin care se va putea atinge acest obiectiv sunt: 

• Înlocuirea corpurilor de iluminat folosite în prezent cu corpuri economice; 

• Dotarea infrastructurii de iluminat public cu panouri fotovoltaice. 

 

Obiectivul eficienţă consum carburanţi: 

Consumul de carburanţi este cea de-a treia categorie de consumuri energetice identificate la 

nivelul comunei Domneşti. Deşi mai scăzut spre deosebire de energia termică şi electrică 

consumată, consumul de carburant are un efect mult mai nociv asupra mediului înconjurător 

şi are de asemenea un potenţial de creştere mult mai ridicat comparativ cu restul de 

consumuri. 

Direcţia vizată în cadrul acestui consum este:  Reducerea consumurilor de carburanţi folosiţi 

pe raza comunei Domneşti cu 20% până la finalul anului 2023. 

Măsurile ce se vor lua în vederea îndeplinirii acestui obiectiv sunt următoarele: 

• Modernizarea drumurilor din comuna Domneşti- în vederea reducerii timpilor de 

staţionare ai autovehiculelor ce tranzitează comuna; 

• Realizarea unor campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la efectul nociv 

generat de consumurile de carbunraţi; 

• Realizarea unor campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la beneficiile 

mersului cu bicicletă; 

• Realizarea de piste biciclete prin care comuna Domneşti să poată fi legată de 
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Municipiul Bucureşti , inclusiv a unor puncte de închiriere biciclete; 

• Eficientizarea transporului public existent la nivelul comunei Domneşti- în vederea 

reducerii ponderii persoanelor care folosesc autoturisme proprii în vederea 

deplasărilor pe raza comunei sau către şi dinspre Municipiul Bucureşti; 

4.3. Proiecte Prioritare 
 

- După funcţiile municipiului/localităţii (producător, distribuitor si consumator de 
energie, reglementator al serviciilor municipale și motivator al populaţiei);  

 
- După sectoare (educaţie, sănătate, cultură, etc.);  

 
- După rezultatele preconizate în funcţie de obiectivele prioritare ale programului 

(de exemplu: economii financiare, economii de energie, reducerea de emisii de gaze 

cu efect de seră, efecte sociale, etc.);  

 
 

Proiect prioritar 1 : Reabilitarea termică a clădirilor publice din comuna Domneşti  

Indicator:  

- Clădiri cu detinaţie medicală-1 buc cu o suprafaţă totală de 150 mp; 

- Clădiri destinate învătământului-9 cu o suprafată totală de 4.455 mp; 

- Clădiri social-culturale -3 cu o suprafaţă totală de 810 mp; 

- Clădiri administrative-2, cu o suprafaţă totală de 1.099 mp; 

Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional 2014-2020, axa 3: Sprijinirea  tranziţiei 

către o economie cu emisii scăzute de carbon Măsura 3.1:  Sprijinirea eficienţei energetice, a 

gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuinţelor. 

Buget: 500.000 euro. 

Acest obiectiv va permite reducerea consumului de energie termică pentru încalzire la nivelul 

clădirilor reabilitate- având ca efect o scădere a consumului cu 27%. 

 
 
Proiect prioritar 2:  Modernizare căi rutiere existente în comuna Domneşti 

Indicator: 

- Modernizare sistem rutier str. Duculescu, str. Ghioceilor, str. Occidentului, str. 

- Ciutaci (tronson str. Al. I. Cuza – str. Occidentului) si Intr. Garii – comuna 

- Modernizare sistem rutier str. Morii 
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- Modernizare sistem rutier si realizare retea canalizare pluviala str. Ciutaci (tronson 

str. Foisorului – str. Tudor Vladimirescu) si str. Valea Prahovei 

- Modernizare sistem rutier str. Bubica, Intr. Floare de Colt, str. Branduselor – 

- tronson II, comuna Domnesti, judetul Ilfov 

- Modernizare sistem rutier str. Caragea Voda, str. Curtea Domneasca, str. Valea 

- Ariesului, str. Transilvaniei, str. Primaverii si intrarea Fagetului, comuna Domnesti, 

judetul Ilfov 

- Modernizare sistem rutier str. Radului, str. Crengutei, str. Frumoasa, Intr. 

- Frumoasa, str. Mimozei si str. Fortului; 

- Modernizare sistem rutier str. Ciutaci (tronson str. Foisorului – str. Occidentului) si str. 

Ciocarliei Modernizare sistem rutier Intr. Morii 

Sursa de finanţare: Bugetul local al Primăriei Domneşti. Proiectul este divizat într-un număr 

mai mare de sub-proiecte, valoarea totală a acestora fiind de aproximativ 18 milioane lei 

(aproximativ 4 milioane euro). Ca urmare a realizării acestor proiecte, timpii necesari 

deplasărilor în comuna Domneşti vor scădea, efectul fiind acela de reducere a emisiilor de 

CO2 în cadrul comunei. 

 
 

Proiect prioritar 3:  Eficientizarea sistemului de iluminat public. 

Indicator: Eliminarea sistemului de iluminat de tip clasic  şi dotarea stâlpilor cu lămpi LED şi 

panouri fotovoltaice- 1059 stâlpi de iluminat. 

Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional 2014-2020, axa 3: Sprijinirea  tranziţiei 

către o economie cu emisii scăzute de carbon axa 3: Sprijinirea  tranziţiei către o economie 

cu emisii scăzute de carbon Măsura 3.1:  Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 

inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuinţelor. 

 

Proiect prioritar 4: Campanie de conştientizare a investitorilor locali cu privire la existenţa 

fondurilor europene 

Indicator: numărul de firme înştiinţate. 

Sursa de finanţare: Bugetul local al Primăriei Domneşti. Scopul acestui proiect este 

aducerea la cunoştinţa investitorilor locali a oportunităţilor de finanţare conferite de 

fondurile nerambursabile- şi indirect- la faptul că acestea finanţează sau punctează 

suplimentar proiecte ce prevăd investiţii în eficienţa energetică- indiferent de sursa energiei. 
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Astfel, se încurajează elaborarea unor proiecte de finanţare ce au ca scop indirect reducerea 

consumului energetic la nivelul sectorului terţiar. 

 
Proiect prioritar 5: Campanie de conştientizare a populaţiei privind emisiile de CO2 cauzate 

de folosirea excesivă a mijloacelor de transport şi efectele acestora asupra sănătăţii umane 

Indicator: numărul de persoane informate. 

Sursa de finanţare: Bugetul local al Primăriei Domneşti. Proiectul va presupune realizarea 

unei campanii anuale  cu durata de 5-10 zile, prin care populaţia oraşului va fi informată în 

special asupra impactului pe care îl au emisiile de CO2 asupra sănătăţii. Campania va avea ca 

element central realizarea unui concurs ciclist, pentru a promova mersul pe bicicleta şi 

mişcarea în detrimentul folosirii autovehiculelor. 

 
Proiect prioritar 6: Realizarea unei baze de date privind tipul de combistibili şi cantitatea 

aferentă acestora, folosiţi de către populaţia comunei Domneşti în scopul încălzirii 

Indicator:  Cantitatea şi tipurile de combustibili necesari încălzirii spaţiilor din comună  

Sursa de finanţare: Bugetul local al Primăriei Domneşti.  Proiectul presupune realizarea unei 

statistici şi a unei evidenţe clare cu privire la cantitatea şi tipul combustibililor folosiţi de 

populaţia comunei Domneşi, în special pentru acea parte care nu are acces la reţeaua de gaz. 

 
 
Proiect prioritar 7: Extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale în comuna Domneşti 

Indicator: km reţea extinşi 

Sursa de finanţare: Programul Operaţional Investiţii Mari, AP 8. OS 8.2- Creşterea capacităţii  

de transport a gazelor. Prin realizarea acestui proiect, întreaga comună  va putea beneficia 

de încălzire centralizată, iar un efect indirect este creşterea transparenţei consumului de 

energie în vederea realizării încălzirii.  

 
 

Proiect prioritar 8: Reciclare şi recuperare deşeuri la locaţia generatorului 

Indicator:  Număr de instalaţii de reciclat şi recuperat deşeurile  

Sursa de finanţare: Fonduri speciale şi alte tipuri de fonduri.  Proiectul presupune achiziţia 

din partea primăriei comunei Domneşti a unor instalaţii de reciclat şi recuperat deşeuri ce 

urmează a fi amplasate la sediile diverşilor generatori de deşeuri în schimbul cărora se vor 

putea precepe taxe. 
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4.4.      Mijloace financiare  
 
Determinarea mijloacelor financiare 
 Mijloace financiare pe care municipalitatea se angajează să le aloce de la bugetul 

sau:  

venituri proprii din taxe și impozite locale, activităţi de afaceri, privatizarea proprietăţilor 

municipale, subvenţii de la bugetul de stat; 
 Mijloace procurate din surse externe: creditele, parteneriatele public-privat, 

concesiuni  și leasing, de diferite scheme de finanţare cu a treia parte, donaţii, etc. 

Pentru a putea utiliza oportunităţile de finanţare externă pentru programele de eficienţă 

energetică administraţia locala ar trebui să ia în considerare și să cunoască procedurile 

pentru multiplele instrumente financiare disponibile în tară, precum și cu schemele 

financiare inovative folosite la scară largă în practica internaţională. Printre acestea se 

numără de exemplu: 

- Finanţare din fonduri speciale dedicate energiei / mediului  

- Emiterea de obligaţiuni municipale speciale  

- Utilizarea de credite comerciale  

- Leasing pentru echipamente  

- Scheme ESCO – contract de performanta  

- Parteneriat public-privat (PPP) – concesiune, etc  

 

Sursele de finanţare ale proiectelor propuse în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice 

existente la nivelul comunei Domneşti sunt din 4 direcţii: 

Direcţia 1: Fonduri europene nerambursabile. În mod direct, acestea pot fi aferente 

Programului Operaţional Regional sau a altor programe (POS MEDIU)  dar indirect acestea pot 

proveni din orice program cu finanţare europeană sau din alte surse. 

Direcţia 2: bugetul local al Primăriei comunei Domneşti- fie sub formă directă fie indirect, sub 

forma unor concesiuni sau al altor facilităţi oferite posibililor investitori. 

Direcţia 3: Bugetul privat al locuitorilor comunei Domneşti. 

Direcţia 4: Investiţii de la bugetul naţional. 
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5. MONITORIZAREA REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE CREȘTERE A 
EFICIENŢEI ENERGETICE 

 
 
Cel mai simplu mod de monitorizare a rezultatelor obţinute prin implementarea măsurilor din 

programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice este prin comparaţii pe baza datelor cu 

privire la: 

 

(a) starea  obiectivelor  înainte și după punerea în aplicare a măsurilor din programul de 

îmbunătăţire a eficienţei energetice 

(b) cantitatea totală de energie economisită pentru întreaga perioadă de punere în aplicare a 

programului, precum și proiecţiile pentru o anumită perioadă de timp folosind datele din 

măsurători reale și previziunile bazate pe rezultatele efective de la măsurile puse în aplicare. 

 

Evaluarea programului ar trebui să includă, de asemenea, o comparaţie a rezultatelor 

obţinute pentru fiecare dintre obiectivele stabilite : scăderea costurilor cu energia, 

reducerea emisiilor, îmbunătăţirea calităţii serviciilor energetice și a altor indicatori care fac 

obiectul programului, etc. 

 

Monitorizarea și evaluarea începe de obicei de la primii pași ai proiectului și continuă după 

finalizarea implementării măsurilor în scopul stabilirii impactului pe termen lung al 

programului asupra economiei locale, consumului de energie, mediului și asupra 

comportamentului uman. 

Pentru descrierea măsurilor de eficienţă energetică implementate se va completa tabelul 5 

iar în Anexa 6 este dat un model de completare a acestuia. 

 
 

Sector 
consum 

Măsuri de 
economie 

de energie(1) 

Indicator 
cant 

Val. estimata 
(calculata) a 

ec. en 

Fonduri 
necesare 

Sursa de 
finanţare 

Perioada 
de 

aplicare 

 
 
 
 

        
         
Tabel 5.1.................. 
 
Notă : se recomandă realizarea unor anexe cu descrierea mai detaliată a măsurilor 
propuse, eventual cu link-uri pentru detalii de interes pentru potenţiali investitori; 
 
Tabelul 5 se reactualizează anual şi se transmite la ANRE pana la 30 septembrie
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ANEXA 1 - MATRICE DE EVALUARE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MANAGEMENTULUI ENERGETIC 

Matrice de evaluare din punctul de vedere al managementului energetic 

NIVEL 

ORGANIZARE 1 2 3 

Manager energetic Nici unul desemnat Atribuţii desemnate, dar nu împuternicite  
20-40% din timp este dedicat energiei Recunoscut și împuternicit care are sprijinul municipalităţii 

Compartiment 
specializat EE Nici unul desemnat Activitate sporadică Echipă activă ce coordonează programe de eficienţă  

energetică 

Politică Energetică Fără politică energetică Nivel scăzut de cunoaștere și de aplicare Politică organizaţionala sprijinită la nivel de municipalitate. 
Toţi angajaţii sunt înștiinţat de obiective şi responsabilităţi 

Răspundere privind 
consumul 
de energie 

Fără răspundere, fără buget Răspundere sporadică, estimări folosite în 
alocarea bugetelor 

Principalii consumatori  sunt contorizaţi separat. Fiecare 
entitate are răspundere totală în ceea ce privește consumul 
de energie 

PREGATIREA PROGRAMULUI de îmbunătăţire a EE 

Colectare informaţii / 
dezvoltare sistem bază 
de date 

Colectare limitată Se verifică facturile la energie/ fără 
sistem de bază    de date 

Contorizare, analizare şi raportare zilnică 

Există sistem de baza de date 

Documentaţie 
Nu sunt disponibile planuri, 
manuale, schiţe    pentru clădiri si 
echipamente 

Există anumite documente și înregistrări. Existenţă  documentaţie pentru clădire și echipament pentru 
punere în  funcţiune 

Benchmarking 
Performanţa energetică a 
sistemelor și 
echipamentelor nu sunt evaluate 

Evaluări limitate ale funcţiilor specifice 
ale 
municipalităţi 

Folosirea instrumentelor de evaluare cum ar fi indicatorii de  
performanţă energetică 

Evaluare tehnică Nu există analize tehnice Analize limitate din partea furnizorilor Analize extinse efectuate în mod regulat de către o echipa 
formată din   experţi interi si externi 

Bune practici Nu au fost identificate Monitorizări rare Monitorizarea regulata a revistelor de specialitate, bazelor de 
date interne și a altor documente 

Crearea PROGRAMULUI de îmbunătăţire a EE 
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Obiective Potenţial 
Obiectivele de reducere a 
consumului de energie nu au fost 
stabilite 

Nedefinit. Conștientizare mică a 
obiectivelor energetice de catre alţii în 
afara echipei de energie  

Potenţial definit prin experienţă sau evaluări. 

Îmbunătăţirea  
planurilor existente de 
eficienţă energetică 

Nu este prevăzută îmbunătăţirea  
planurilor  existente de eficienţă 
energetică 

Există planuri de eficienţă energetică 
Îmbunătăţirea  planurilor stabilite; reflectă evaluările. 
Respectarea deplină cu liniile directoare și obiectivele 
organizaţiei 

Roluri și Resurse Nu sunt abordate, sau sunt 
abordate sporadic Sprijin redus din programele organizaţiei Roluri definite și finanţări identificate. Program de sprijin 

garantate. 

Integrare analiză 
energetică 

Impactul energiei nu este 
considerat. 

Deciziile cu impact energetic sunt 
considerate numai pe bază de costuri 
reduse 

Proiectele / contractele includ analiza de energie. Proiecte 
energetice evaluate cu alte investiţii. Se aplică durata ciclului 
de viaţă în analiza investiţiei 

Implementarea PROGRAMULUI de îmbunătăţire a EE 

Planul de comunicare Planul nu este dezvoltat. Comunicări periodice pentru proiecte. Toate părţile interesate sunt abordate în mod regulat. 

Conștientizarea  
eficienţei 
energetice 

Nu există Campanii ocazionale de conștientizare a 
eficienţei  energetice. 

Sensibilizare și comunicare. Sprijinirea iniţiativelor de 
organizare. 

Consolidare competenţe 
personal Nu există Cursuri pentru persoanele cheie. Cursuri / certificări pentru întreg personalul. 

Gestionarea 
Contractelor 

Contractele cu furnizorii de utilităţi 
sunt 
reînnoite automat, fără analiză. 

Revizuirea periodică a contractelor cu 
furnizorii. 

Există politică de achiziţii eficiente energetic .. Revizuirea 
periodică a contractelor cu furnizorii. 

Stimulente Nu există Cunoștinţe limitate a programelor de 
stimulente. Stimulente oferite la nivel regional și naţional. 

Monitorizarea si Evaluarea PROGRAMULUI de îmbunătăţire a EE 

Monitorizarea 
rezultatelor Nu există Comparaţii istorice, raportări sporadice Rezultatele raportate managementului organizaţional 

Revizuirea Planului de 
Acţiune Nu există Revizuire informala asupra progresului. Revizuirea planului este bazat pe rezultate.  Diseminare bune 

practici 
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ANEXA 2 - FIŞĂ DE PREZENTARE ENERGETICĂ a localităţii Domneşti 
 
ENERGIE ELECTRICĂ 
 

Destinaţia consumului U.M. 
Tipul consumatorului 

Total 
Casnic Non casnic 

� populaţie MWh 606.600 - 606.6 

� iluminat public MWh - 407.440 407.44 

�sector terţiar (creșe, grădiniţe, scoli, spitale, alte 

clădiri publice, etc.) 
MWh - 160.196 160.196 

� alimentare cu apă * MWh 0 0 0 

� transport local de călători MWh - 0 0 

� consum aferent pompajului de energie termică* MWh 0 0 0 

 

*Numai dacă factura este plătită de municipalitate și nu de întreprinderea de alimentare cu apă 

GAZE NATURALE 
 

Destinaţia consumului U.M. 
Tipul consumatorului 

Total 
Casnic Non casnic 

� populaţie MWh 

(mii Nmc.) 
0 - 0 

� sector terţiar (creșe, grădiniţe, scoli, spitale, alte 

clădiri publice, etc.) 

MWh 

(mii Nmc.) 
- 0 0 

� alţi consumatori nespecificaţi MWh 

(mii Nmc.) 
0 0 0 

 
ENERGIE TERMICĂ (din sistemul centralizat) 
 

Destinaţia consumului U.M. 
Tipul consumatorului 

Total 
Casnic Non casnic 

� populaţie Gcal 

(MWh) 
0 0 0 

� sector terţiar (creșe, grădiniţe, scoli, spitale, alte 

clădiri publice, etc.) 

Gcal 

(MWh) 
0 0 0 

(1 Gcal=1,163 MWh)    0 

 
BIOMASĂ (lemne de foc, peleţi, etc.) 
 

Destinaţia consumului U.M. Total 

� populaţie to.  

� sector terţiar (creșe, grădiniţe, scoli, spitale, alte clădiri publice, etc.) to.  

  
CARBURANŢI (motorină, benzină) 
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Destinaţia consumului U.M. Motorină Benzină 

� transport local de călători to. 1.0 1.0 

� serviciul public de salubritate to. 0 0 

incalzie  0 0 

TOTAL  1 1 

 
Alti combustibili utilizaţi: 
 

Destinaţia consumului U.M. Total 

� GPL (butelii) pentru gatit si incalzire – consum populatie Kg / an 290.100 

� CLU pentru incalzie (la abator) – consum privat to/an 40 
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ANEXA 6  - SINTEZA  PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE 

Sector consum Măsuri de economie de energie 
Indicator 
cantitativ 
 

Val. estimată a 
economiei de 
energie 
[tep/an] 

Fonduri 
necesare 
[lei/euro] 

Sursa de 
finanţare 
 

Perioada 
de 
aplicare 

ILUMINAT PUBLIC       

Eficientizarea sistemului de 
iluminat public. 

Dotarea sistemului cu LED-uri 1059 stalpi 30% 
6.82 500.000 euro 

Fonduri 
Nerambursabile 
POR 3.1. 

2016-
2020 

Dotarea sistemului cu panouri 
fotovolotaice  

2 Parcuri 
fotovoltaice 
de 1MW 

30% 
6.82 3.000.000 euro 

Fonduri 
Nerambursabile 
POR 3.1. 

2016-
2020 

CLĂDIRI PUBLICE       

Reabilitarea termică a 
clădirilor publice. 

Reabilitarea termică a pereţilor 
exteriori; 
• înlocuirea ferestrelor și a ușilor 
existente, cu tâmplărie 
performantă energetic; 
•termo -hidroizolarea terasei/ 
termoizolarea planșeului peste 
ultimul nivel; 
• izolarea termică a planșeului 
peste subsol 

15  clădiri 
publice- 
reabilitate 
termic 

 1.000.000 euro Fonduri 
nerambursabile 

2016-
2019 

SECTOR REZIDENŢIAL       

       

ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ      
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Extinderea reţelei de 
distribuţie gaze naturale 
 

  

 
Nu aduce economie 
ci confort şi 
posibilitatea de 
monitorizare a 
cantităţilor de 
energie consumată 

 Buget local; 
 
2016-
2022 

TRANSPORT ŞI DEPLASARE      

Reducerea emisiilor de dioxid 
de carbon din transportul 
public şi din cel privat 

- Achiziţionare material rulant 
- Modernizarea traseelor 
- Piste biciclisti 
- Plan de mobilitate 
- Alineamente de arbori 
- Zone si trasee pietonale 
- Puncte de închiriere biciclete 
- Imbunatatirea staţiilor de transport 
public 
- E-ticketing 

  4.000.000 euro 
Fonduri 
Nerambursabile 
POR 3.2. 

2016-
2020 

Reciclarea şi recuperarea 
deşeurilor la sursă 

- Dotarea producătorilor de deşeuri cu 
instalaţii de recuperat deşeurile la sursă 

Număr 
instalaţii   Fonduri publice 2016-

2020 

Campanie conştientizare 
privind pericolul emisiilor de 
CO2  

- Impartie flyere şi pliante privind 
impactul  emisiilor de CO2 asupra 
sănătăţii; Organizare concurs ciclist 

Populaţia 
comunei   10.000 euro Fonduri publice 2018-

2022 

COLECTARE DEȘEURI             

              

UTILIZARE SURSE REGENERABILE           

Încurajarea investiţiilor în 
eficienţţa energetică la nivelul 
IMM-urilor din comuna 
Domneşti  

Campanie de informare cu privire la 
existenţa fondurilor nerambusabile 

IMM-urile din 
comuna 
Domneşti  

  10.000 euro Fonduri publice 2018-
2022 

 


